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AetA rl~ 't : SÉ~Ão . .rRI~P.'t*~ Ton.r~ 
AIOS 29 DE ·IUtHO DB•Ul82. 

l>wii>&NélÃ oo s& .. t'*'Mos, • • • 
. l 

. A.'s I I horas da•maóhl; achllo.sa·pr&-
santes1os seiJ'IIintea Sra deputados elei-
tos: D11. Manoel loaquim, .. d& Lemo~, 
Gustavo Jo~~. d" Silva P.enoa, padre 
Venancio Ribe_irq, dfl ~g.uia r 'Càfé, U~: 
Henrique de . ])lagal'llltes Sai&S, Anton io 
de Sàntà Ceciila , Dr. su\-ê'át're Dias 
J!'erf\az Junfor, Dr. Olegá:rloDiu·Maciel , 
J~sé Antoni'o cfà Si I vetn. Druliioll'd, 1)1': 
Antonio Zaearlas•JtlfiN& da Silva:, DIÍ: 
José Canttldo da• Ooaca Senna, José Coe-
lho Tocantins de Gouna, padre Anto-
n io Ribeiro da Lu;~1 Jos~ P~o,Xav;et 
l)a Veiga, . Dr. José cesari(/ de Mir!o!!da 
Riqeirq, Severiano ,N!i.D&S caraosu ~e 
Resende, :t\elson Dario l'ilqen.t~l 'Ba~ 
tiosa. Fra'~:~Oiseo .Aivares •de ríroraes·Na~l 
varro, . pad'te' Fram~iseo de Sales Pêl 
xoto: Wenceslau Perelrll' de• OH;yefra, 
José Augusto tio Am111ral , DI'.· Pedro 
de Vasconcellos·'Feiulra da Mot-ta, .Dtt. 
Antonio Augusto Velloso, Antonio Ce-
sario da Silva e Olivélrà, Dr. Claudio 
HercUlano Duarte, Dr. Mb fSédro Mo-
tetzsríon. Jollo Luiz de Catnpos, padr'e 
Mlgnel ·K:erdolé Dias Maciál,' Dr. Cbl'ls-
p1m 1ac11~ .BJas Fortes;•Dr. JosáR11-
nno· Soal'ell ' de .A:lmeida e ·Manoel Ful-
gencio Al•es Pereira. 

SAo acclamados e tomilo assento em 
auas respectivas cadeiras: 

fresidente, o Sr. Lemos. 
.• Secretario, o Sr. l)ustavo P'entrtL 

2.• dito, ó Sr. Vénancló 'Café. 

• 

ó Sr. Presidente' convtda os Srs. dé-
putàdot a enviarem â mesa seaa ·di-
plomas, os q uaes, sendo aprasenta~, 
o Sr: .I. • Secretario faz de! las 11.111& r&- , 
laçAo, qu• é , lida, · · 

Em lleiuld!l procede-se â ~leição dos 
membros da 1.• commissllo de poderes 
e 'depois· para· as d.r~. • 

Para· a 1. • commissllo fot'!o eleitos, 
com 15 votos-cada um: os 8rs: •Bias Fór-
\ea, . Franoisco Navarro.e. Drumond. 

Ob,iverló ameia ;votos PIIU, a mesm.a 
commissilo os Srs. Teixeira da MoU., ·I 
~lraoda Ribeiro- e Moretzshon1 14 
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~a uJU, · e OSilSrs . Fe.nrú ·JDDior., ,.za~ 
carias e•5eDIIal'~lll voto ·oada -um, : 
·"Pua a 2..-.. ,cOIDJDlllfloi foilol etei~s. 
com 15 votos cada um, os Sl'll>'f'.Bellni.quf 
Sales, João Lu iz>e ~Qecilla, e ob· 
Ü'fel\lo ,a.ind.._ ., ,otos.os § rs •.• N.!Iig.a, Bul-
lfllOC'o !I. Tooantjq,., l~ cad!! ·UIJl, e o Sr, 
Olegarlp 3. • · 
-1 <v>r .. pr.esideote .acetàníJI~'c_is in'áfs ' vol 
tadbs membi'ós aas Cómml~és~l'." e 2. • 
il'li pod~rés a· conviíià o~ mesmos a ·exal 
minárem os diplóma~'qúé sé aêhló- seo- • 
lli'e a mesa. ..~,.,, 1 

· Rl!tirando-se • av eommiiSiles á sala 
respectiva, . •su$erldem-.se pe~. , al~um 
tempo os toabalhos1 , ~ . .. 

O Sr .;Dr.umQna, por,Mt~ ·~Jl i.• co~~ 
misslo 4e po~er~, , QIJ'erflG'l p~ segpi'ptes 
pa çi!CQre~: ... · 

N.• J. reçonl\e'êelíllo , àêpiltaclos''-pelo 
15.• distr1cto eleltbrál ·os Srs 1 1dtoliio 
Oêsa:rlli'lla Sllva e <ili'felrll' e·:We'DUálao 
P<~rei ra de Oliveira. . , 

N .• 3, reoonlreeendo pelo• 6. • distllicto 
os Srs. João Luiz de Campoa e.Sjl..,-
riano Nu nos Carllos!lJ.$ !ltsonde. 

.~h· 3, recoohscend~ pel2 5. • dislJ.icto 
os s~s .. Pr~ 4,DtQnio Zacariàs Alvàres 
da ~li v a p P. • ~igual Kfll,'do1e Dia.s Mà-
ciel. ' · • · 

N.• -~' ,reconh-ecendo'pele' l4 ... districto· 
os Srs. Or. Manoel loatjbitn·deiJJemo••e 
Josg Pedro X:avler da Veigs. ' • 

N. •. õ , recon.becendo pelo 18. • ,districto 
os Srs:.José,Coelho IJ.'ocan.Una d.e Go,uvea 
e P:• Ve.nanci.o,_Ribe•r.o d~ 4g)liar c_a,~é . 

Postos slnguJ~weu~,em .discuss~o os 
.referl~QS pafecer.es1 s.&o. se111 .l!!~!~e ,âp-
provados e preclamados' deputados eiel-
tos e r&eonhecidos os Srs. a q qe elles1 se 
feféreln. · · ~, · ~ . 

o S•·. Preslcrthte aelxou·a cade.ira oo-
sr. 1. • secretario ao votar-se· ó pa·recer 
Q, 1 4. I 

0 • Sr. '11. ·. Bales, por 
oommiesêo•d& poller&S, 
cer n·. • 6. recooheçendo 
7.1' dlst.ricto o !)r; D.;. Cb, 
Bias Tostes e pelo 12. • 
Alve,ro dp Mocael! Navartg~ 

. Ppsio e.m .. diJcu5s~Ó; ~~~f.~~:: , .ru-.~u~o es.te ;J!Voçecer·, 
p~'-dg,~os srs·. Mu~.~ 
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A.NNA.Ea. 

o Sr. JL . . 1'~ enla á 111 ... 
uma repreMDtaçlo de dlnr*>t..elei&orea 
do município da Diamantina contra a 
nlidade dos votos colfferldo• para de-
putado provincial ao oldndlo Joio VI-
eira de Aseredo Coutinho. 

Vae á 1.• OQmmlsSio de poderes 
O Sr X. aa Veiga envia á mesa uma 

repreaentaçlg_ e doeomeotoa que {t. as-
aemblea apreaenf&:o ClAJadlo Jilaã Be.oto 
Ct.ndhlo de OTIY'IItra eoetra acioe pra-
t icado.t pela junta apuradora dos votos 
das d iven&s eleiçlles do 3.• d istrictQ. 
e leitoral , A que sa proeedeo no dia 11 de 
DeJembro de li8l, e que atteotl o contra 
ot dlrelcoe polltleoa do mesmo cidadlo. 

Vae á 2. • oommlalo de poderea. 
Nada mala havendo&' tral.ltr ee, levao-

ta.aea -do; 
Parecer " ' 1. 

A primeira commissllo •le poderes, 
á i que forio presentes as actas do 
pr.>C0$10 eleitoral em primeit·(\ e se-
gundo escr utínio do 15 .• di$lricto e lei-
w ral , depoif de examinadas, olo eo-
c?~trou vici9s ou irreg~laridade.s q.ue 
VIOie:n a pureza da eleaç«o, e ass1m 
é de parecer, que sejA o re~:onhecidos 
depntaJos pelo 15. • distriuto os 
oandidatOJ, major Antonio Cesario da 
S1ln e Oliveira e tenente Wences-
lao Pereira de Olit·eira , que furão 
diplomados por terem obtido maioria 
relativa de votos em 2. • escrut•nio. 

Sala du commia~Oes, 29 de Julho de 
188~. 

Drumond, Bi!U ForteB, Franc,isco 
Naoarro. 

Parecer n. 2. 
A primeira commiislo de poderes, A 

que forlll 'presentes~· a.ctas do pr~es
ao eleitoral do 6. • d1sh'1cto, depo1s de 
examinal·as, nlo encontrou vicius ou 
irre~ularidades que viciem a pureza .da 
eleiça:o. e assirn é de parecer que aeJlo 
reconhecidos deputadua pelo 6. • .:t i~tric· 
to os oaodiilatos: tenen te coronel João 
Luiz de Campos e Severiano Nunes Car-
doso de Heaende,que foril.o diflomados, 
por terem obtido maioria reativa de 
fOtos. 

Sala das cummisslJes, 29 de J ulho de 
1882.- Drwmcnd, Bitu Fortu, Fran-• cisco Nauarro. 

Parecer n. 3. 
A 1.• c<immissil.o de poderes, i que !o-

rlo pr< aeo tes as actu do processo e lei• 
tora I em I. • e 2. • escrutínio do 5. • dis-
t ricto eleit.orul,depoi~ de examinai-as, 
nlo encont rou vaclos ou irregula-
r idades que Yiciem a pureza da elelçao, 
e &&s.lm é ~de parecer que sejl o reco-
nhecidos ,deputado• ~lo 5. • districto 
Qt Of.Odíd&tol: Dr. Antoolo Z1chariu 

• -- -
Ah area da1Si1Ya e padre Higuel Ker· 
dote Diu<Maciâl,que Corto iliplomados, 
por terem ebtido maioria relativa de 
votos em 2. • ucrutinio. 

Sala dlu commisslJes, 29 de Julho ae 
1882.-Drumond, Bias Fortu, Fran· 
cisco Naoarro . 

Parecer n . 4 . 
A primeii'l"'bom!Disalo de poderes, {t. 

que Corao preeentea u ao1ae-Go proces· 
ao eleitoral do 14. • dist ricto eleatoral, 
d~puis de exnmmal-aa, nlo encontrou 
viCloa ou irregularidades que viciem a 
pureza da eleic;a:p, e assim é de pare-
cer qué aéjAo r~nhecidos deputados 
os candidatos Dr. Manoel Joaquim de 
Lemos e José Pedro Xavier da Veiga, 

I -que furl o diplomadO$, por te rem obtido 
maioria relativa de votos. 

Sala du saa:<~ da commi~lo, em 
29 de J ulho de 188.2.- Drwmond, Büu 
Fortes, Francisco Naoarro. 

PareC#r n. 5. 
A primeira commissllo de poderes, A 

que forlo presentes as ac tas du proces• 
ao eleitoral do 18.• districto eleitoral, 
depois de examinai-as. nllo encontrou 
vícios ou irregular idades, que viciem a 
pureza da eleição, o assim é de paro-
cer que sejlo reconhecidos deputados os 
oandtdatos José C. elho Tocantins de 
Oouvo1 e padre Veoancio Ribeiro de 
Aguiar Café, que forlo diplomadop,por 
terem obtido u•.aioria de votoJ. 

Sala das sessõe.i da commiaslo , em 
29 de Julho de 1882.-Dt:umoml, Bias 
Fortes, Francisco Naf)(Jrro. 

Parecer n. 6. 
A 2. • commisJão de po leres, â que 

furao presentes os diplqmas dos Srs. 
Chrispim Joeques Bias F9rtes,eleito em 
2.• escrutillio pelo?.• districto, e Fran-
cisco AI varo de Moraes Nava rro, eleato 
em 2. • escrutínio pelo 12. • districlo, 
t endo-os examinl\do e confrontado com 
a acta geral da aporaçllo e authenti-
cas das eleíçOes paroch1aes, que tam-
bem lhe {orlo presentes, e nAo encon· 
trando irregularidade ou vicio que 
all'õete os referidos diplomas, é de 
parecor: 

Que sejao approvadas as eleições do 
7.• e 12.• diatrictos desb pr ovíncia e 
re~oohocldos depu~a'l?S : pelo 7. • d.is-
tr•ct~ o Dr. Cllr1srum J.,cquea Bías 
For tes. e polo 12.• o Sr. Francisco 
Alvaro de Moraes Na varro. 

Sala das commisslJes, 29 do J ~ l~J Jo 
1882.- Campos. Santa Cecilia, H. 
Balu. -... 



.1\.NN&ES. • 
AOTA. DA 2.• SESSÃO PREPARA. TO-

RIA AOS 90 DB J ULHO DE 1882. 
• 

P RI!SrDEHÓL\ DO S!l. LBWOS, ' 
• 

A'$ U lloru da manbl aclllo-36 pre-
santes os sagulbtes Srs.:Lemos,G.Panna, 
Ca.fé, H. Sal~~!, Drqmood, Xaviec da 
Veiga, F,orraz Junior, M. Fulgencio, 
Bias Fortes, Olegárfo, J. Rutlno, Seoa, 
Moretaobo, Sâ'nta Oeóllla, Zatllrlas, 
Wenceslau, P. Nanrro, A. • Cesarlo, 
Kerdole, H. Duarte, L. lle campos, To-
cantillt, R. da Lu, M. Ribeiro, Seve-
riano e P. Bar bota. • 

Abrd·sa a saaslo. ~ 
O Sr. ,Drumond, por _Mrte da 1.• com-

miaslo de poderes, otferece os sagulntes 
parecere!. que, lidos e J)Oftos em dlscus-
aao uns apd~ outros, sao1 approvados e 
declarados deputados os Srs. n'elles 
mencionados. a saber: • · 

N. 7 reconbecen1o deputado pelo 19.' 
dictrlcto o Sr. Manoel li'ulgeocio Alves 
Pereira; o . 8 reconhecendo deputados 
pelo 8.• dlstricto os Srs. Dr. José RuO-
no Soares de Almeida e .Francisco Pei-
xoto de Mello, ja fa llecldo, devendo-se 
mandar proceder à elelçJo para a vaga 
deste: o . 9 reconhecendo pelo 7. • dlstrlc· 
to o Sr. Dr. Henrique de Magalbles 
Bale!; n. 10 reconneceado deputados 
pelo 13.• dlstricto os Srs. Gustavo Jos4 
da Silva Pepna e José Augusto do Ama-
ral, e o. 11 reconhecendo pelo 12. • dls-
t ricto o Sr. Dr. Claudio Herculâno Do-
arte. o Sr. prosldeote declara qu11 o Sr. 1·. 
secretario vai otBciar ao ·1r0verno para 
mandar proceder à eleição de um depu· 
tallo pelo 8.• distrioto, afim de preen-
cher-se a vaga que se dá com o (fllllecl-
mento do deputado eleito pelo mesmo, o 
Sr. Francisco Peixoto de Mello. 

Parecer n. 7. 
A 1.• commisslo de poderes, á que 

Col presante o diploma do Sr. Manoel 
Fulgencio AlTOs Pereira, depuLado 
eleiw em 1. · escr utlnio pelo 19. · dis-
tricto elei toral, tendo examinado as di· 
versaa actas do processo eleitoral oae 
freguezias que o compoem, n!lo achou 
viclos ou irregularidade! que prejudi-
quem a sua eleição. 

E' pois de parecer que aeja reconhe-
cido membro da assamblea leglslallva 
pelo 19. · dlst ricto o Sr. Manoel Fut .. 
genclo Alves Pereira. 

Sala das commissiles, 90 de Julho de 
18&2 - Dru1Mn4, Bfas Fortes, Fran· 
cuco Naoal'ro. 

Parece1· n, 8. 
A t.• oommlssAo do poderes, A quo 

foi presente o diploma conferido ao !>r. 
José Ruftno Soares de Almeida, depu-
tado aleito em 2. · eecratlnio pelo 8.• 
dlairicto eleitoral, examinando as &elas 
do proceao eleitoral em 1. • e 2, • esoru-
•inios, olo encontrou Tlolos que preJu• 
~q\lem a •\la elelç&o· 

• • 
Ruminando a acta da apuraçlo geral 

de votos em 2. • escrutlnlo. veri6cou-q.Ue 
tambem fóra eleito o candida:to.'Prao~ 
cisco Peixoto·de Mello, quer·pelâ mes-
ma ac&a, MJ 'fi tar.Ca.tleoidó dapoil de 
eleito deputMo: ~ " 

E', pois, de parecer, que sejilo reco-
nbeci~os deputados pelo L'·dlah icto 
elaitoral o Dr. J o~e Rutlno Soares de 
A.·lmefdli o o adTogado ' F ráncbco Pei-
xoto de Jofello, .manil&.ndo. PDtl&m, pro-
ceder-se /l.)llei~ de 1\IIJ. 4e~'\tado por 
8!S8 dis trfdo pelo Callectment.ó do can-
diaato Peixoto,. .para o que.sa .omtie ao 
governo c:om · urgenoin. ., , • • .. • 

.Saladas com1Dissõ3K, Julho 30~ 11182. 
- Drumon4. BLas Fat·tes. :Frllnc&co• 
Na.varro. .. \ , • 

Pm-ecer f\. 9_ ,/ 
A l. • com m issAo- de poderes, a que 

roi presente o diploma conf.e.tido, ao l>r. 
Henrlquo ..te:M&galhl\os, Sales~ deputado 
eleito pelo 17 .• districto em- 2.t" osco•~
tlnio, ex.amlnaodo as divei'$M.IICW do-
processo eleitoral em 1.• e 2." Gfor.uij- , 
nio! , nllo achou irregulati~dell que 
prt>judiqueru sua o lei~. • •' 

E' de parecer, pois, quQ seja reco, 
obecido doputado pelo 7.• dfslr~cJ.I) elei~. 
tora! o Dr. Henrique c)e ?Yngnlbtles-
Sales. 

Sala das commissões, Slltfe Julho de 
188~.-Drumond, Bjas Fones, Fran-
ctsc•J N aoarro. -

,Parçcer n. tO 
A v 'c:Ommis$Ao de P<1dE~res: ' t\ '(ftui 

foi pre~eute o diploma expe'êtido ao ad~
gado Gustavo José da Silva Penua, de-
putado eleito em 2.• asor.otinio pelo, 
18. • dist~icto eleitor~!. examioanqo as 
actas do processo elel~ral do .mesmo 
dl•trlcto em 1.• e 2.• j!Sorutjniqs, JlifQ 
encontrou ".ic;:ios que aff'ecl!lm s,ua elel-
o,;ilo bem como a do \.eneqte coronel 
José Augusto Íio Amaral, t.atilbem &leito 
em 2.• escrutinio pelo mll!mo d:istricto, 
cujo diploma tambem lhe fui preteate. 

~·. pofs, l!e parecer que' st>jllo · roco• 
nheclllos deput:ados·•A assemblea le,ls· 
!ativa de Minas Geraes os carulidnt.os 
Go.s&avo José d& Silva P~noa e ten~t,e 
coronel José Augusto do ~aral. 

sala dali CODIIDissile!, 30 de 'Julbo de 
1882.- Drumond, BW.S Fqrte$, Fran· 
cisco Nauan'O. 

• Parecei' n. • 1!. 
A. 1.• commlssllo de poder(!S1 11. 'QU& 

Coi prll!ente o diploma do Dr. ' 'Ola'Odio 
Herculano- Duarte, deputado eleiiO pelo 
12.• dlslrictó elel't<iral, toodu e:qmluado 
as diversas actas • do processorelel total 
nas rreguealns quo o OOID(lOQ!"• ,u,o on· 
controu viqios ou. irregu,!a~lllados que 
affectem a sua ele içao, e, por ..isso, A d11 
parecer que saja reconh~~Cido meiJibrb 
t\ assemblea,pqlvin.cial ,pelo 12.• dlslrlc-
t.o o Dr. Claud!o Be.rculluio plla~te. 

Sala das comiJllss<JII!, SO ~e Jui~Q dt 
I ht • 



·-A.NNÂÜ. 
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lUil-Di'u»>IM, ~co NafXJrro, 
Bfcw(ForCa.:-

l'ilo hàftqdo· mate paNCeMaj o Sr. 
p-1111Dtl8 dllclÍac&t qna amaahau oon-
tinuar-ea-ha o I'OOOnheelmento de pO- ·· 
del'81. .. , .. 

benatl84 a·•••~c». .. ,.. ..;.:___ . . ~ -· JJIJTA • D.to r8•'!'íS~O PRBRAR"Ail'O"~ 
RIA. '•A'OSI av.·J>& JULH(_) DE 1882, . ' . 

PusiDBN011 DO IK~ LBWOII. 
~ . ,, 

A't··lll ho!U14a' maolll achlc:.se·prer 
aentea os Sra.: I.Kimos,. G. Penna; V. 
OáN; B'&tco:d'élOorolirandeh Toc&lltins, 
re:.'daJ '1;1111, :Mlraíida: Ribeiro, Seve· 
r1ano, Nelson, Prauctaco Na varro, Sales·. 
Peixoto, Wetiealnr. A'lllaral, 'i'elxelra 
dti1 Môtta>;·~harlas, A . YeiiOIO, A. 
Cesirlo, Olúrdm. Moretzaoho, Campos, 
Kardola, Bentlqa.e. Salea, .BiiLs Fprtes; 
Drumond;' sana, Olegarlo, Joeé Rullno, 
Jl'o~ri'III'Junlor.; · Slm&a• Caellia, Manoel 
1:'1llgeoclo' a Manbel. Faustloo. 

kb,...ee-a: lé~o. 
O Sr. Henriqu'B Saiu, por-parte da· 

2~ · comm imo de poderes, offerece o 
gareêer o •. 12, concluindo pelo reco· 
nlíecilhento do diploi:oa do ·sr. ~?sé 
An~oio· da Silveir<L Drumond, eletto 
pelo S• diswicto. 

Approvado sew dêbato este parecer, 
é declarlldo deputado o refuriJo Sr. 
D1111moud, eleito pelo 3• dbtricto. o sr. Dnmw~tcl, por parte da 1.. 
oommissao• delpoderes, offerece os se-
guintes · parecerd~ 

N. ·13, reconhéoendo deputados pelo 
9': 'distrlclo'éleitoral os Sre-. Antouio 
dé Sa0ta Ceciliá e Dr. M~tnoel Mene· 
lio P'antn; n. 1'4, reconhecendo depu .. 
tado pelo 4. • districto.o Sr. Dr. Pedro 
de Vasconcel!o.> 'l'eiielra da Mutta; 
m. ló1. reconhecendo deputado pelo 3 • 
dl•tricto., o Sr~ Dr. J.osé Candidq· da 
&Mil Sêna; • n. 16·: recoobooendo de.-
pu.tádÓliipelo·'l6:• di~tricto -oa Srs.Nehon 
DllH6 'Pím~tel BarbJsa e Ur. 01~ 
rio D1àl 1 Maó\êl;-n. 17, reconhectwtlo 
doplitad"o• 'l!'ro t .. districto os SN: &-
rl\o de C'oromàndel e Dr. J ollo Pedro 
Moretzsobn ; n. 18, reconhecendo dOJ 
pu&ados pelo.20. r (listricto os Sr~. Fran· 
obco de Sãles Peixoto e Juveoato 
Bruna liodrig!les;. e C?ncluando que se 
mande prooeder a ehn9llo do W1l depur 
tado para· proonober a vaga deixa~~ 
pelo failecimon ttl• doa segundo do ~ olet· 
tos ; n. 19, reconhecendo dopuLados pelo 
11.• distTicto ós Sra. Dr. S1lvestre Diaa 
Ferra&' Junior-e padre Antonio R1beiro 
da . L'~a; ~ 20~ reconhecendo deputado. 
pelo 10.• diiúic!o.os Si't. lJrs. José'ce. 
tarl9 · do ldíráodà o Anlobib Jacob· da 

J 

I Paixm>; n. 2i .. raeonhécendo deputados 
pelo 17.~ 4isiricto, Ol Sr.s. Anl9nio Au-

1 gusto Velloso' e Joao Tteira de Aseredo 
Oóutlnho, &éõno1uhtdo que se mande 
prootder•a ellliçlio de 11,tl l:lep'utado pàrà: 

I' proonch\món to da vag~·peix&:!l&. [elo s&o · 
gundo. dos eléilosi_ vistO ter' jllle Jl?filido 
a câdeira dê' dêputâdo.' com a . acettaÇ!o 
do emprêgo de pagador da ''\fada de 
erro D .. Redro li ;.o. 22, recoohetendo 

· depu&adp pelo• 2!• d1atricto o' Sr. Dr. 
Manoel Fauatino Correia Braodf.o. 

Lidos e postos em discussao um·a um, 
silo aem düllatt! '\fppr<l'fâdbs todbJ estes 
pa~ceres; e' ~éélaradós depd~dós os 
cid'ádllO:I o reeôdiÍecidÓa orn virtu'd& dós 
meamo~. ~ -~ 

O Sr. Presíaente deelªra que se vai 
ofBciar ao gover-no, cowrnunicando ha· 
ve r. numero para.a.instalJaQAo, que de-
vel'â. elfeo,uar..ae llmanbcl, â ll hora da 
tarde, e pedindo que se·digne designar 
o lugar om que deva sm" celebrada a 
mis~a 'vot iva. 
• ~uspe'nde·se a' atis'são 4 es~era' da res-

pOlta. · 
Deeorri~o algum tempo_. o Sr. 1.• se-

cretario l.A o otficio em que o.aecretarÍcJ 
do governo COII)munica que S. Exc. o 
Sr. Dr. presidente-da provJncia manda 
declarar q_u11 ~tão dadas as ~rovlden· . 
cias para que tenha lugar na capella 
das Marca:~~ do, Our11 Preto, u 1,1 ho~as 
do dia. de amanhA. a mi11sa . votiva. do 
E11pirllo ~nto, com assistencia de, s. 
Exc.1 o 81·. Bis(i<,> .Pic_>eesano, e qtie a 
bC?ra P!ate&dJl. compar{leerá para. pt'o- . 
ceder á leitura do relator lo, qpe deve 
preceder aq· àotn da lnstallaçao . -A 
casa 003. )nte!rad&. , · 

.Nada mais. haveado a tratar-se, le-
van ta·ae a setsla.. 

Partoer n~ 121. . 
Jt 2.• commisslló de poderes, A· que 

ftli pr13sen~9 .. o·• diploma upedido ao 
Sr . José Antonio da' Silveira· Drumond' 
pel~ junta anut adora: do s.• ~lstricto 
eleitoral dds'ta proviooia, tendo o exa-
minaJo e confrnntado com a octa geral' 
da apura91o e. com as autbenüoas du 
eleio<les du di versas paroeh1os• com. 
pJueotes daquelle distr1clo, e, 

Consideranio·que na organisaçlo da 
lli&sa da paro'eliia de S: Franci~co de 
A•sis do Parauna nao Cui ubJerTada• 
a ; disposio~Qo do art. os· e' aeus §§ do 
decreto n. 8Zl3 de 13 de Agoalõ de 
1881, porque, do.vendo ser C<JOV~·lo 
e íuzor parte da mtu o cidadf.O Quin-
tUiaoo de SoDS&< Espíodola , : og .. nl.1 
immediato em voto; ao 4.• juia de·pu. 
foi em seu. lugal' chamado e sarvio 
como membro da• ID8SI, na· euppcntll 
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qualidade de 2. • immediato em 90lOS 
ao 4. • juiz de paz, n cidru.IAO laidoro 
Antonio da Ve•ga, que nAo o era e 
nem da certid.do passada pelo aect·etario 
da caml!.ra municipal da cidade da 
Cttncê!Ç4'•, !Uuoicipio a que pertence 
a parochia, cous'- que houvesse ja-
mais l"Í!cebtdo voto! para juiz de pu; 

Considerando que na formaQio da· 
me!a da parocbia de Santo Antonio 
do Rio-abaixo, támbem d•• munrcipio 
da Conceiçlo, tenclo deixado de colll· 
parecer o 2.•.juis de pu, cidadllo Joa .. 
quim ·Mart ins de Moraes, e ofllciand·l 
o communicaodo, fot, em vez: do 4.' 
juiz de paz:, <:<•nvocado e seniu como 
mttmbro da rne~a o cidadao franci ·co 
Antoniu da PaiJ:Io, eunt ra o drsposlo 
no § 1.• do arL. 98 cit .; • 

Considerando que na organisaQdo da 
me$& da par.ocbia de S. Sibaatllo do 
kio Preto s~niu como mesariu o pro-
fessor Joao Antonio de Magalhães, em 
lugar do cidadllo Vicente Ferreira de 
Almeida ou em sua r .. lta o cidadao 
Joaquim Fernandes du.s Mercaz, que 
devillo ter sido COD90cadO$ como 2. • o 
3. • immediatos, p:~r se- ter mudado da 
parochia o ctda.Jllo Joaqurm Ferreira 
dos Saott>s, como preceitua o art. cit, 
§ 3.• ; . 

Coo~Herando que na formaçAo da 
mesa da paruchia de S. Joao do Morro 
Graude, munlctpio de Santa B:u bara, 
forao igual!Uettte designadoJ paJa ser· 
Tir euauo ru~~~arios os cid~&d~os Bo· 
norio Fel ~aberto Caldeira e Joaquim 
Egydio Dias, sem que se t i v esse dado 
a con.vocaçllo, reoommendada pela lei, 
doJ 3. • e 4. • imruedíatos ac> 4. • juiz 
de paz<; · 

Co!Ui.derando que na organisaQ40 da 
meu da parochia de S. José da Lugo:~ , 
município da ltab:ra, foi convocado 
o eleitor ~oaqurm Eloy Martins da 
Costa, sem terem rido COoTocadua o 
3. • e 4. • immediatos ao3 j urlles de paz; 
. Considerando, u~im, que 8Ao nul-

los todos os votos ~ dados pen.nte 
meau organitadav com flagrante vio-
luctlo da lei, e é como se nlo ciusse 
havido eleiçto nas puochias meneio· 
nadaa nos consrderaodos acima ; 

Considerando que a t umma total dos 
votos validos das elerçôes das diversas 
pllrochias do 3. • dutricto,- despreaados 
os da3 parochias ja referidas, com os 
q uaes nllo se pode fazer obra, é 82a, 
cujo quociente eleitora i . na b.yputliese 
é-411: 

ConsíderanJo que o candidato José 
Antonio da Siluira Dr umond obten, 

• 

despreaados os votosdaselei~ nullas,, 
429 voto1, e que aaim bbteTe nuiioria 
absoluto de 18·votos em l.• escrutínio; 
E' de parêoer que sejlodeclaradas nul-
las as eleições da.• fregueli .. deS.f'ran-
cisCJ de A5Sis d • Par.&uoa, Se. • Anlonro 
do Riu-abaixo e S. St~hasÜf.O do Rio 
Preto, do município da Conceiçlo,' e S. 
Jolo do Mor~ Grande, do m~icipio de 
Santa Barba.r a, e. S. J c~ ,4a Lagoa, 
múnicipio da }'Jlbira., e que , seja reco-
~;,~hecldo memliro de$ ta &se~Jmblea. eleito 
em 1.. escrut ínio pel•l a .• dial[:icto, o 
Sr Jose Antonio da Silveira 'DrulllQ&~ .• 

S da das co.omi.s-Ges, 31 de Julho de 
18~t.-SantaCeciüa,Oampos,H.Salu. 

Parecer n.13. • 
A primeir:a commi$sll>: de poderjiS, ,4. 

que fo rll•! presentes o tliploma , do oa· 
piulo Antonro de Santa Cecilia, elolto 
em 2.• escrutínio pelo 9. • d11tricto, e 
actas, aó encontrou irregularid!Ules na 
Cormaçllo da mesa da pafiiChia das 
Dores d<L Y;ctoria, município de S. 
Paulo de Muriahê, pela 'raha de obser-
va nela do di~posto .no art:• '98 do 'de-
creto n. 8123 'de 13 de Agosto de 1881; 
não affectando, porem, oTeferido diplo· 
ma, é de puecer : 

1. • Que seja aMullada a 'ele içAo da 
parocbia das Do~ da Victoria. 

2. • Que sejAo approndls as demais 
eleiçOes do districtu. 

3. • Que sej''lo reconllt cldos deputa-
d<ls á as>embl-•a proviocral pelo 9. • dis· 
tricto o capttão Antonio de Santa Ce-
cilia e Dr. Manoel Meneio Ploto. 

5ala das comcíssões, 31 de Julho de 
1882.-Bias Fortes, D1-umoncl, Fran-
cisco Naoarro. 

Parecer n. 14. 
A 1. • comrn i~s4o de poderes, â que 

foi pr, sen te õ diploma do Dr. Pedro 
de Vasconcellos Terxeira da Mutta, 
deputado eleito em 2. • eterutinio pelo 
4.' districto eleitoral, examinadas aa 
actas do processo ~leitoral em L• e 2.• 
escrutínios, n4o eni(Onirou vicias que 
all'ectem a sua eleiQilo. E', pois, de pa· 
recer que seja r econhecido deputat!o 
pelo 4.• dist rictb eleitoral o Dr. Pedro 
de Vasconcellos Teixoira do Motta. 

Sala das comrnissõos, 31 de Julho de 
1882.- Bias Fortes, Franc.s.:o Na-
oarro, Drumoncl. 

Parecer n. 15. 
A 1.• com~i slu de porkres, ã que 

foi presente o diploma do Dr. José Càn-
dido da Coata Sena, d~tputado ell!ito 
em 2 .• eterotinio pelo a.. drst.ficto 
eleitoral, examinadas as actas do pro-
cesll eleitoral, nl o encontrou vicio 

• 
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que prejudique sua eleiçlo; é, pois, de 
parecer que seja reconhecido deputado 
pelo 3.• diatric_to eleitoral o Dr. José 
Candtdo da Costa Sena.-Sala das. com· 
tflis.Gea, 31 de Julho de 1882. - Bias 
F{)rla,;Francisco N avarro,Drunwnd. 

Pare~r n . !6. 
A I.• commis<llo ·de poderes; ã que 

íoroto presente:! os diplomas do capitão 
Nlmou Dario Pimentel Barbosa ·e Dr. 
Olegario Dias Maciel, eleitos em 2. • 
es~ru,inio pelo 16."' d.stricto eleitoral, 
examinad$~ as actas do processo elei~ 
tora! em 1. • 'e 2. • ·escrutiDto~, uão en· 
O·)ritron vícios que prejud quem a elei· 
çâo dos mesmos candidato's. 

E', pois, de parecer que ~ejlto r eco-
nhecidos 1leputado~ pelo 16. • di.tr icto 
elettoral o 6apitâo Nels lU Dario Pimen-
tel Barb1sa e o Dr. O lega riu Dias Ma-
ciel. 

Sala das com missões, 31 de Julho de 
18!12.-Bias F orles, Francisco Na-
t~arro, J)rumond.. 

Parecer n . f7. 
A I. • commi<sao de poderes, á qua 

!orao presente$ os cli plom~s do Bar ao 
de Coromandcl, eleito om primeiro es-
crutínio pelo 1.• districto t leitoral, e 
o do Dr. Joao Pedro Mor.ltzsohn, elei-
to pelo mesmo di.stricto em 2. • esct·u-
t ioio, exarninttdas as respectivas acta~ 
do processo elei toral, nllo encontrou 
vícios que affectem a eleiçao dos mes-
m s e leitus. 

E', pois, de partcer que ! ejao reco-
nhecidos deputadús pelo I.• districto 
o Barao de Ooromandel e o Dr. J•1f1o 
Pedro Moret.zsohn. . 

Salil das com missões , 31 du Julho de 
1882 -Bias Fortes, Francisco Na-
t~arro. 

Parecer n 18. 
A I. • commissilo de P'deres, exa-

minando as actns relutl vas à eleiç!o 
do P . • Francisco de Sales Peixoto e 
capilllo Juvenato Bruno Rodrigues e 
Silva, elt>itos deput-ados pelo 20. • dis· 
tr.cto eleitoral, encontrou algumas 
irregularidades, sobre as quaes forlto 
apresentadus alguns protestos, mas nlo 
sendo elles procedentes : é de parecer 
que sej<lo reconbecidos deputados pelo 
referido districto o p3dre Franci•co dt1 
Sales Peixot o e capitf1o Jureoato Bru-
no Rodrigues e Sil-ra, e que se maod11 
preceder á nova eleiçf1o para preencher 
a vaga d'este oltirno, que fallecen . 

Sda das commissõos, 31 de Julho de 
1882.-Bia.t Fortes, Francisco Na· 
varro, Drunwnd.. 

Parecer n. 1.9. 
A 1. • commiasllo de poder~. á qu,•t 

!orao presentes os diplomas do Dr. $11-
v.stre Dias Ferraz Junior e padre An· 
touio Ribeiro da Luz, deputados eleitos 
em 2_. • escrutinio pelo I L • dislric.lo 
eleitoral, examinadas aa netas resp,cti· 
vas do pr..>cesso .eleitoral, nliJ encon· 
trou vícios que affecteJu a nlidade da 
eleiçllo dos mesmos candidatos; é, pois, 
de parecer que seja:o reconhecidos de-
putados pelo 11. • dt~tricto eleitoral o 
Dr Stlvestre Dias Ferraz Junior 4! pa· 
d.re Autoniu -~1bairo da Lu;r;. 

Sala 'das-comm11,$ões. 31 de J 1,1lho de 
1882.-Bias .Borlu, Francuco Jla· 
t~arro, .Drumon4. 

Pare.:er n• 20. 
A l. • comm:ssão de poderes, à que 

Córa present·J o dipl•una expedido ao 
caud.datv Dr. José Cesario de Miranda 
Ribeiro, examinando a' actas do pro-
ces~ eleitoral em l. • e 2.• escrutiuio~. 
na:o encontrou vicio~ ou irregularida-
des que o innlidum, assim como a .el~i
çao do candidato Dr. Antonio Jacub da 

-_Paixão; é, por isso, de parecer que sejao 
recouhccid~ deputudo1 pelo 10. • dis· 
trictc eleitoral o D.-. Jo.é. C~~Sario du 
Miranda.Ribeiro eUr. Antonio Jacobda 
Paix.ao. 

Sala das com missões, 31 de Julho do 
1882 - Francisco Navarro, Bias 
Fortes, Drumond. 

Parecer n. 21. 
A cocnmissilo de pod&res, ã que !orâo 

presentes o diploma expedido ao caJl• 
dt..luto Dr. Antonio Augusto Velloso, 
eleito pelo 17. • districto eleitoral1 e a 
acta da apuraç!o geral de yotos do 
mesmo districto, reconhece qu~ tambem 
foi el ~ito o candidato João Vieira de 
Aseredo Coutinho, por ter tido maioria 
relativa de votos; é, pui•, de parecer 
que seja reconhecido deputado pell'l fi. • 
dbstricto o Dr. Antonio A ugosto Velloso, 
por nlttt se encontrar vícios queinquioem 
de nullidade a eleição do mesmv; mas, 
tendo acoitado o emprego do .pagador 
da estrada de ferro de lJ. Pedro Jl o 
cand•dato eleito pelo mesmo dt.tricto, 
Joâo Vieira de Aseredo Coutinho, é de 
parecer que se maude proceder á nova 
elaiçao, f'Or ter esse c1ndidato perdido 
o lugar para o qual fóra eleito. 
Sala das commissôcs, 31 do Julho de 

1882.-Drumond, Francisco Navar-
ro, Bias Fortes. 

Parecer n 22. 
A I. • commi"lto de p 1deres, á que 

forão presentes as acta1 do processo 
eleitoral-do 2.• di~tricto, em primeiro 



o segundo escrutinioi, depoi$ de exami-
nai-a:< , ollo encontrou vícios ou irre-
gularidades que a.ffectem a pureza ~a 
oleiçao, n a,•iln é de parecer que seja 
recouheetdo doputaJo pelo 2.• dt~tricto 
o candidato Dr. Manoel F a os tino Cor-
roa Braot.ll\o, que roi diplomado, por ter 
obtido maioria relativa do v:>tos em 2.• 
os~ru ti aio. • 

Sala du commissõe3, Sl de Julho do 
1882. -Drumond, 8ia1 Fortu, Fran-
.:isco N aoarro. -
ACJrA DA SESSÀO DE INSTALLA-

ÇÀO NO 1. • DE AGOSTO DE 1882. . 
PaaiDBliCU. oo Sa. LBJtos. 

A 'a 11 horas d.a mau h! do dia 1. • de 
Ago;to de 1882, nesta imperial cidade 
do Ouro Preto, em a sala das sossões 
do paçu da asaemblea legislativa pro-
vincial de Miou Geraes, achao-se reu-
nidos o~ seguintes Sra. deputados pro-
vinciaes : Dr. Manoel Joaqutm de Le-
mos, Oustuo José da Silva PenQa, 
padro Veoancio Ribeiro de Aguiar 
Café. Dardo de Coromandel. José Coe-
lho Tocantins de Gouvea, padre An-
tonio ltibeiro da Lw:, José Pedro Xa-
't' ier da Veiga, Dr. José Cesario de Mi-
randa Rtbelro, St.voriaoo Nunes Car-
doso de Re,ende, Nelson Dario Pimen-
tel Barbosa, Francisco Alvaro de Mo-
raes Na varro, padre Francisco de Sa-
les Peixoto, José Augusto do Amaral, 
Dr. Pedro do Vasconcellos Teixeira da 
Motta, Dr. Antonio Zacariu Alvare~ 
da Stlva, Dr. Antonio Augusto Vello-
ao, Antoniô Cesario da Silva e Oliveira, 
Dr. Claudio Ht>rculano DuaTte, Or. 
Jollo Pedro Morotzsoho, Joao Luiz; de 
Campo~. padre Miguel Kerdole Diu 
Maciel, Or. Henrique de Magalhães 
Sal&.~, Dt·. Cbrispim Jacquea Bius For-
tes, Jo~é Antonio da Silveira Dr umond, 
Dr. Jo1é Caodido da Costa Sooa, Dr. 
Olegarlo Dias Maciel, Dr. José Ru6no 
Soares de Almeida, l>r. Silvestre Dias 
Ferru Junior, Antonio de Santa Ce-
cilia, Manoel Fulgencio Alves Pereira, 
Dr. Manoel Faustinu Correa Brandl o 
e Dr. Manoel Menolio Pinto. 

Dirigem-se todos á capella de Noasa 
SenboradaaMercezda fregueziado Ouro 
Preto, onde assistelll A mi~sa votiva do 
Espírito Santo e prestlo o juramento 
do eatylo. 

De volta á sala das sessões, achando-
se preaootos os mesmoa seohor.!S acima 
ditoa, preeU.o jurameot9 com u rorma-
l idacles elo eatylo, por nlo o terem feito 

na miasa, os segaiotes Srs. : Dr. Anl&-
nio .Zacarias A:lv"re• da S1lva,_ .Qr. 
Claudio Ro~rculaoo Duarte , ""ntooio 
Cesario da Silva e Oliveira, Dr. José 
C:~ndirlu da Cc:irt'l Sena e Dr. Olegario 
Di•• Mllci ~~. 

Em aeguicía o Sr. Pr413idente nomea, 
para receber, S. Ex1 o Sr. Dr. Prôsi-
dente da f>roviacia, uma-commiss4o.de 
seia membros, composta' doa ~r•.: Ba-
rAo de Coromaodel, ,Henrique Sales, 
Drumoncl, Ferraz Ju.nior, Mepeliu Plotó 
e Manuel 'Fulgencio: 

A' I hora da tãrde,annunciaodo-se a 
chegada de S. Ex. o Sr. Pruideote da 
Província, a commi~o nomeada u.be 
ao seu encontro e é o mesmo Bxm. Sr. 
in t roduzido com todas as rormalidadts 
do estylo, tum11ndo assento â dtreita do 
Sr. Presidente da Assemblea, o qu~l 
em çoz alt11 declara iostallada a Anem-· 
bloa Legislativa Provincial de Minas 
Oeraes. 

O Es.m. Sr. Dr. Preiideote [da Pro-
víncia faz; entlto a leitura do 'eu rela-
torio, instruindo a Assemblea do ostado 
da Província, dos melhoramentos obti-
dos e dos que ella ainda oecuJita; de-
pois do que retira-se com as mesmas 
formalidades com que foi recebido. • 

Em seguida o Sr. Pre~deote declara 
que a ordem do dia 2 é a ele:çl:> da 
mesa o du commisaóos; feito o que le-
vuta-se a sesslo, dando-se por con-
cluídos os trabalhos deste dia; do que 
para constar se mandou lurar a pre-
sente acta. --
1. • SESSÀO ORDlNARlA. AOS 2 DE 

JULHO DE 1882. I 
PaBSIDBNCIA DoSa. B. DE CoaoWANDBL. 

A'• 11 horas da maobll, feita a clla-
mada, achao-se presentes os SN. : Lê-
mos: G. Penna, V. Csré. B. de Ooro-
mand.;l, Tocantins, R. da Luz, X. da 
Veiga, J. Ce$ario, S. deRe!eode, Nel-
~on, M. Na varro, Peixotu, W . de Oli-
veira, A. do Amaral, T. da Motta, Za-
cariu, Velloso. A. Cesario, Claudiu, 
Moret:r;aohn, Luiz de Campos, Kerdole, 
B. de Sales, B. Fortes, Drumonrl, C. 
Sena, Olegario, J. Rufino, S. Ferru, 
Santa Cecijla, M. Fulgeocio, M. Faua-
tioo e Menelio. 

Abre-se a sesslo. 
Achando-se na ante-sal.a o Sr. tenen-

te Wenceslau de Oliveira, que naoJpi 
ainda juramentado, a convite do S"r. 
presideott~ é introduzido no recinto, 
presta juramento e toma assento. 



• • 

10 
~~ . 
1!0 Sf'. Pruúknte declara que n i se 
proceder A· eleiçllo da mesa. 

E~o de pruidenl.e. 
Procedendo-se a &! ta eleiç!o, sao 

1-ecolhidás 33 ceduta; , sonrlo 15 em 
branco. Obt inrAo v-otos os Srs. B. de 
CoNmJndel 17, Dr: Lomo~ l. 

O Sr. Presidente d~.:lara eleitll pre-
aidente da assemblea o Sr. 8 . de Oo-
roman le1 e convida-o a tomar assent '· 

Eteiç4o de wice.pretidenú. 
Procedendo-se a e~ta elei('! o, são re-

colhida' 33 ~du1as, sendo 15 em bran· 
cu. Obt i verllo votos os Srs. Dr. ~a· 
noel Joaq~tim de Lemos 17 e l.lr. S. 
Ferru l. 

O Sr. Presidenú declara eleito vice 
pr~sidente dft assemblea o Sr. Dr. Ma-
noel J . de Lemos. 

Eleição de 1. • secretarie. 
Prooedantlo·lle a esta eleiçllo, reoo-

lherl!o-se 33 cedulas, sondo 15 em 
branco. Obtiverão voto~ os Srs. G. 
Ponna 17, H. Sales I. 

O Sr. Pres&dtnle dec!ara e! oito 1. • 
secretario o Sr. Gus1nvo Penna. 

Eleiçâo 4e 2. • St4retarw. 
P .·ooe lendo-se a esta eletçlo, reco-

lbertu-se 33 cedulas, sendo 15 em 
branco. Obtiverto votos or Srs. V. 
O·tfê 17, Sanh Cecilia I. 

O Sr . Prefidente declara eleito 2. • 
socrehrio o Sr. V. Cufé. 
Eleit;4o dos supplentesdos secreta dos. 

Procedendo-se a e> ta eleiç4o, recolhe-
rllo·se 33 oedulas, sondo 15 em branc •. 
Obtiver.lo votos os Rrs. Olefario 17, 
Zaearias 16, C. Sena 2, S. I• erraz I . 

O Sr. Presidente declara eleitos 
aupplentes ·dos secr .. tarios, em 1.• Io-
ga•· o Sr. Dr. Olegari11, em 2. • o Sr. 
l.'r . Zacarias. 

O Sr. Presidente docl .ra quo vai se 
proceder â eleiçao das commis ilea. 

O S•·. H . Salet (pela ordem) requer 
e obtem que seja delegada ao Exm. 
pres1Jente da assemblea a faculdade de 
no mo tr a ' commis!Oes de que trata o 
regimento. 

O Sr. Presidente, em vista da del&-
g~Ç4u acima, nomea as seguintes com-· 
misscJes : 

De pode•·es. 
O• S1s. Bia, Fortes, Anton 'o Ces:~rio 

e Jusé ce~ario. 
1. • 118 fazenda. 

Os Sra. H. ~ale•, Drumond e Ferraz 
J nuior, 

! .• de fa.zetlda. 
Os Srs. Santa Cecilia, Lu i' de Campo~ 

e X. da Veiga. 
Fa:renda mutllclpal. 

Os Sra Ferraz Junior, Wenceslau e 
M. Fuigencio. 

f. • de p1·opostas. 
Oa Sra. Ofega rio, Wenceslau e A. do 

Amaral. 
2. • ae propostas. 

Os Sra. !..uiz de Campo$.Santa Cecila o 
Tocantins. 

E stattsllca. 
o., Srs. M. Na varro, Zaearins e M. 

Faustino. 
I nstrucç4o publtca. 

Os s,•s. Bias Fortes, O. Senna e T. da 
lfotta 

Pontes, eslrad4s, navegaç4o J:. 
O~ Srs Olegario, Drumond e More-

tzsobn. 
Força pnbltca. 

Os Srs. LGmos,Santa Cecilia e Antonio 
Oesario. 

Ecclestaslfca. 
Os Srs. R. da Luz, Peixoto e Kerdole. 

Reda•·çtlo. 
O; Srs. O. Sena, M. Nuarro e J . Ru-

Ono. 
3aude publica. 

Os Srs. Zaearias, José RuOno e M. 
Fuustino. 

NaJl\ mais havendo a tratar-se, o Sr· 
prosltlente marca a ordem do dia se· 
guinte o levanta a sessao. --2.• SESSÃO OROINARIA, AOS 3 DE 

AGOSTO DE 1882. 
PREBI DEXClA. lXI Sa. BARÃO DB CoRO• 

MAN DE L. 

SUMMARtO-nPI:OI&NTa.-Ordtm do di4.-· 
.,rojéotoa.--Oburvaçl!oo o pro)octo do Sr. 
padro R. da Lua.--Ou troo proJoctoa.-·Ob-
oorvoç4eo o roquerimeoto do :lr. M. Fui-
80ocio.--Oitu e di lo do Sr. Morotuhoo. 
A"~ 11 hl'ras da manban, foi tu acha-

mada, achao-se presentes 33 Srs. de· 
putudos. 

Abre-se a sessão. 
Slo lidas e approvadas as actas das 

antecetleu t<)s. 
U Sr. 1.• secrelat·io lê o teguinle-

EXPBDIENTK. 
O !fi elos. 
Quutro do govern •,ncompaohaodo a~ 

proposições da assernblea pmvinci~ I. 
nilo saucclonadas, ns. 2770, 28{).), ~ O 1, 
2833, 2834, ::835, 2842, 2844, 2!151, 
2854, 2856, 2857, 2860, 2865 e 2889. 
..-A' oommihsllo especial. 



~. 

•Ootro, oommiJoei:oaiiH qqe tora;., 
e~tdi.Ja.; .,. """~ ur<lts..=t po.r;r. 
quo oo dia 15 d11 Setembro viod.euro 
so proceda à nova deiç 10 <te MJD JD&Ill~ 
bro des'a as..emblea,p&w 8. • di-lrlot ·, 
em coo~ueucia Ji4l !aUOt:ilu,lDW du 
o;id&d&o el .. aw, •. l-'tJonciaw PQt~ dp 
Mellu . ....,.lot.lirarla. 

O.Uh'o, -enTia-udo o ·J:eQueril.®nt.o dol 
eommi11iu t:ifqoWI!ll da. ubr!L$ da Jlllf.~ 
o\rtz da Clwncei.QIIO do 'J:urvo, .p~b,t,du 
_ua ~&uxiiio . ..-A's oommisse}&:~ 2.~de l~
zoo•ll1 e a1.mcs -pubhCM:s. 

Oulro, ·reuwUeodu .o r~uer,imavw 
de t.utonio Pedro do .E•pil'if.o SaDIO, 
-podjo..do indwnois:.Qà11 ~o l,l.U.e ti911lll.i~ 
despendOU DOS couoerJo~ dll .,J,lr~\la,j.le 
ldananoa.-A' ,2. • cuiU.IIli,.slu de •Cu.-
zeuda. · 

Outro, reuuttteodo o 1'8qPerim'lnUI 
em que o o.fllcial,da - stJOr~law ·4a ,.S. 
sembloa, .Antonio .Auguslo J?o~;eica d)l 
-Costa, perle adiaolanumw .la ,qu.l\ut,uL 
necessaria plli'UlfuY.IIIJI.Çao de lt~itnte,p_tu. 
-A' mosma-commisJOAo. , . 

Outro, remetlendu •& prupos\IL dVII 
aliubadores da oetrad4 do1fe.u.., _11. j~e 
.dro Jl, Juan .~moo~o J?ua!'tjl e Eu· 

• geoio Ui!erman•IÚ dll Stl~eu·~. _ para te· 
Yisi\o, corrucçao e unprus~ao ~e l.uha 
carta exuct.a da ' jl't'ufutc.a.-A meoma 
comrui.ao e tl. de poot.ld 1:1 estrõldwl. 

Outro. remelhodo o . requori•oentQ 
em quo o aidads.o ·Ago~ttnho .Adoll'ho 
de SvuwGuimartlea tpede ~ -couceas!lo 
de privilegio .para li c.~o•t.rucçuu de 
uma estiltda de r .. rro, quo~, o.{la rLtUdo 
de Minas~ liiu, vã tor -à. c1d..tdt1 de 
Al(&oas -'A.'d ro llsàias Cllmrniil~OQS •e a 
de podel')9s. • 

• Oatro, enviando .u 1'a1Q uerimeoo.lo ®1 
que a compaobta dai estrada Lde Ibrro 
do Piau • ..We · que t:ll8jallludai a.lutel-: 
ligeuciu do § 5. • • do ••~t. 4. • d.L lea 
u. 2815 de 2 ·! de OQ~ubro de 1881.-
A 's co·11wi~ ele poder~ e obras pu• 
blicas. . . 

·O uh-o, reruet\eudo uw'a }lrupu~t.. da 
camara mun1cipal da. 1Jia1haütiua,,'re-
lativnmeote n algo o$ 1m postos -A l.• 
j)OOJrni.f~o .,de Pl'llJI<ISja,s. 

Outro, remottendo erop Jata da ca· 
mara tnupiciptLI de ' 1'amaqduá eara 
appruvação de' aJguos art~ . adJit.~O$ 
Asoullll p~hiras . ..:..A' m~ona C?.rnlll as4o. 

Outro,·remottendo p<~ r c••PU' o .acto 
de I • de Março u}lÍIIlO, pplo qQ&l ro i 
apJtf UV!idO I'NVi.OI'iliiDeOte O pr<ljectO 
que a elle acumpanh,., o.:ouieodu ar~. 
addil\vua à:~ posturas da o:.t.mara muot-

·cipal nesta capital.-A' mesma eom-
àliseiO. • 

Outro, .-nvian.do uma'Pro~ta .da 
'*'""'a wuu,cip.t d1:1 Ubt.NWr pa.-a lllu 
t-egimaotn iuur.êwlllo•wetcado da me~ 
rntl' cidade.-.\:/ 2. .. O(lmmi i!SIO rle,.pTO· 
JIO~Ias. ' ~ 

Oa.Lro, nUleueodo por •copia-o a$1o 
ele 2a de Ja.oei~~.~ do eorre11&oe a11oo, ap-
l'rova.udo pr..o vi!!llfi~~eole duus arta. 
ai! di ti vos a, !~?atoras d:1 camara Ql u-
nlcijlal de S&bàrã.~A' rií~ma clim· 

• , t ' WtlloS&o. 
Outro, remetteo'do uma 'l'ep,'reséo'ta-

9~'~!' da cainllr,a ;ro'iluloí'pa I 1111 Pl~&os: 
pedindo q_ue de novo sejiQ t.'lln!\xk-
das ao seú· moÍticipio u f~elias _de 
Garimpo de Canoas e Aterrado. -A' 
ctl'mmi8SJ.lo•il'é ~tatistic ,; ' ' '· .-

0 Sr. Santa'C~~ti enT,ia A meaa a 
d8guiute-- J • ·• 0 

Representaç4o. ,. • J , • o.,s !llel!'~ro~ ~a u·mr-nd~dt} do . -~· 
~at.:ÇflUIIlDlj> d.L Coqcei~ a&Bj)& V:JJI~ 
püdiuol~1 . uma qqo'& tia 2;.00(}$QQO _ill\I'A 
.as o~ri\s !,lo r~spe<;~i~p Ctjmtter,iq.'V' ~· 
~,"1,c1?.fll'PÍ~~o ile 1!Az'!n.~a. .. e ~~ ~., oprjlJI 
PD:D tqas. 

f! mesmo Sr. 1!11\0.da as ·P!IliÇ9es. ~e
gumtes: 

U111~t, de r.F~~cls_c~ ~~op ,c\11 ~Qli
vewa e out ros, pedtnd., sua truos(~~O;
c\a ,para a freg_t!~lill ~d~,Tbs~l.\A · 
commiss.lo de e~taqattlj&. · 

Outra', de Jose Joaquim de Resew:l.ll, 
pcdaudo traosferAAcia ~e ~Uf' (ai.da 
para a Cregne.zlâ ' de Sant'l · t\:lltoo\o do 
Muriabé.-A' meswa CQmm~~t,4o. 

b utra, de .O. A:noa Aqgelica da ~
coi9à<> VI}IVI!L:de e yütrfis, pOdindô' túa 
tro~nú~r • .n::la para o ~istljic~u do5 Tf\e· 
bts.- ;\' mes.ua eomtni!,ao. 

ORDEM DO .DIA. • 
EleiÇão • .da .commia.l4o ~ooial •1de 

leis .olo jiiOCCion1das. 
P'roc'Jdendo,se .a esu eleiçlo, reou-

lbeum-se 33 cedula~. sendo 15 em 
branco. · 

Obtivora:n votos o.:~\Srs.: Lem03 17, 
H Sot.les 17, B as For!& H, S. Rer-
ru 17, Drumond 17, S. Cecilia 2 , Jo«o 
Luiz l, Aotpoio Ceiario 1 11 Z IOAI'i~ 1. 

O g,., presidente deé.lara eleitos 
woJwba;o:~ d~~o comQlissiO 8'1p90ial de leis 
oao sanceioDB•Ias os cinoo 10nholl6J 
ma i~ votados. 
Aprese~ttaçcfO de f»'•jeclos, r.equsri-

menl.cn &, 
. Sio lid~>s e vão a imprimil' OJ »-

guiutes projoctps: 
. .N . •1. 
A' aa-ewbles ll)gislativa prot!ncill 

·de Minas Genes lleoretai 

• 

• 



Art. unico. Fica creada uma ter-
ceu a c~tdeira tle lnstt ucçâo ('ri uuu ia 
do sexo maECulino na cidade da ltabH·a; 
revogadas as disvos•ções em cootrar•o, 
t,.Sala das ~l!es, :i de Ago•to ~e 
l!i82. - .D1'Umond, M. Futget1CW, 
M01·et:Jsohn, T. ® Motta, Lemos. 

N. 2. 
A assemblea legislativa provtndal 

de Minas Goraes decreta: 
Art. unico. Fi~ crcad·l uma 2.• 

cadei ra de lnst1 ucção primaria do sexo 
maocul1no na cidade do Powbu; r.ovo-
gad&.$ as di~posi.;ões am cont rr ri v. 

Sala das sos.-õe3, 3 ue Ago. tv de 
1~2.-J. Rufino, C. Sena, H . .Sales, 
Santa Ce ... 'ilia, · Olegal'io 

O 8 r. Padre Ribeiro da 
Luz--Sr. pre:sidenle, o auuuo l'a..-
Slldo, quando ,.e ~raiou na ass-.mt.lea 
desÚI pr ovmcia da creJ ção da fra· 
guezia do N. Senhor.& da Voncuu;!u da 
Volta Grande, um de seos dist1nctos 
membros, por engano ou .. qu \'OCO nas 
divi~as, fez passar para a mesma uma 
grande par te d11 dt~ S11n l11 Rita do S.&-
pucahy, ficando esÚI . damnificada de 
mauait'a muito grave. 

O Sr. S. Ferra; :-N!o era in tenção 
delle. 

O Sr. R. da Luz :- Creio. Foi uqui-
\'CCO ou engano na demarcuç.lo das 
divisas. 

O Sr. X. da Veiga:-E.Ulo ~alvas 
as intenções. 

O Sr. R. da Luz :-Sr. pres.dente, 
eu 'IIilO sou exclu~1vista ; d es~jo que 
tod.1s as freguer.uu ,;ojlle b.lu1 aqui-
nhoadas. Sei que a nova paruchia 
da Volta Granrle, do termo do S. Gon-
salo do Sapucahy. é muito digna da 
considera911.0 des~.~a illustradt. aS'lom-
blea, merece della tod,. atteução, por 
seos elementos de engrandecimento e 
pro~po ridade. 

O St·. X . da V eiga :- A(Ioiado. 
O Sr. R da Luz :-Mas, Sr. presi-

dente, eu n!o dO!ejo e nem esta dis-
tiucta assemblea. justaceira e impar-
Cial, como deve ser, deve quor r , que 
para se hanoficinr uma freguezia, por 
mais que e \la mer .-ça, se v à prejudicar 
extremamente, aniquilar mesmn, p'l-
de-se dizer, uma uutra , que lho é limi-
tnlphe!. E' exactamente 1sto que 
aconteceu ew relaç!io LO ca'o d6 que 
me occupo. 

O digno deputado, a quem ali udo, na 
se$sãO passada, tratando de d~r Coros 
de frcg uezia all tlistricto da Vuha 
Grande, tirou de S. Rita quasi a terça 

I 
p11rte de eeo territor io, representada no 
u .. m n .,tiro e Ma tacachvrroo, contra a 
v .. ntade dos dignos habitante$ d'nquel-
les 1 oJgares. 

Sendo esta mddida do notoria injus-
tiÇi. e trazendo elJa qua~i u cumpleta 
destruiçAo da frt'guezia de S. Rita do 
Sapacahy, que tem sido importante e 
quo~ moi to Cllnrorre para a receita da 
provincin, apesar de ~er a menos favo-
rPcida do governo, eu, como huuulde 
representante do 11. • di• t1·íc to, cujos 
IDtere,ses devo defenc! er , levanto a 
voz para prot.l'star contra esta iniq o a 
medida, que ab5olutamonte nAo pc>de 
~er conservada per Ubte ~igno e impar• 
cial corpo l11gislativo. 

Sr. presidente. julgo que a Volta 
Grande do~ve ficar só com o territorio 
que comprebende u fuendas do Turvo 
e do Timbó, que est!o rr.ais visinhns, 
ficando assim satis fr·itaa amb IS us frf.-
gueúas, a despeito do direito consti-
t uidl', que a~iste â S. Rit.a. 

Pr<•puuho o projocto qut!·passo a ler 
e mando à me~a. (Lê). 

Voze$ :-Mu1to bem. 
E' lido e vae a imprimir o seguinte 

projscto-
W· 3. 

A assomblea legislativa provincial 
de Minas Geraes dt~treta : 

Art. uuico. Fica pertencendo á fre-
guezia de S1nta Rit11 tlo Sapucaby, de 
S. Gr• nsalo •tu Sapucahy, todo o terri-
tur to que desta freguez1a foi tirado 
para a c~>mposição da Creguezia da V o!-
\a Grande (loi o. í!719 de 19 de Setem-
bl o tle 1881), e:r.ceptuanJo-se,porom, a . 
fazenda$ du Turvo e do Ttmbó,que coa-
tínuar3o a pertencer á mesma Cregu 
z:ia da Volta Grande. Revogao-se as 
disposições em cont rario. 

Sala da~ sessl$es, 3 de Agosto de 
1882.-'-R. da Luz, S. Ferr·az. 

S:Io igualmente lidos e vão 
mir os seguintes prujectos. 

N . 4. 

n lmpr i-

A·assemblea legislath·n provir.clal de 
Mtila.s Geraes decreta: 

Art. 1. • Fica elevada á ca~ogoria 
de fregu.,zia, com a denominação tle S. 
F'ranci~co do Assis do Ribeir!\o Ver-
melho, a povoar.ilo do Vermelho, do 
municipio do Manhuns~li 

Art. ~.· As div i·a 1 desta fregue-
zia ier! u as seguintes: part mtlo tio rio 
Matipoó pelas vertentes, ClUo separllu a 
fazenda do finado caeatao Anton.IQ td!4r• 



tios Pinheiro. do alt.• du Bicohiba c.>m 
u P a lo u tt al, ""t.l "ba t :l.\1 e tuJ 1u a., • UA:S 
verwotes ao o ibe.rão do S. Loure .oro, 
e Jesto acirna to.lf! lado uqoerJo nté 
11 cor rego da O~choeil·a, e deste ací onn 
as a~ulll! vertentes tle S. Lnureuço, e 
d'asbt 11 serra do Anton o Gons:l!Ye< a 
to:lu as Torluotes do Vermelho; pelu 
Sacramento, da fazenda de Miguel ~1-
ve'l Pi rns, t•Jolo~ o • conflu ~nl~ do dito 
.robeirJo Sacramento a .ó dov idir cow u 
Patrimonio do Oalbo, e dahi até sua 
foz, o lado e~q uerJo somt:nte. 

Art. 3. • Fi~v revogada$ u di•t!Chi-
çOIU em cun trario. 

S~tla das sem1es, 3 du Agosbde 18$2. 
- M. Jt'austi110, Drumonà, 8. For-
tes, J . Lui::, .a. ZacaritJS. 

N. 5. 
A assemblea legislutiva provincial 

de Minns Gera•s decreta: 
Art. 'Unico. Fica croa•ln uma ca·lei-

ra de in;·trucçlo prim..r i.t du se:r.u mas-
cu linn 1111 puvoaç;lo du A.'l'aial Novu, 
Cre~ij~Úa de N•»Sa S nhor.~ do Purlu · 
de vunnhilos , município ,),. Ouaceiç~o 
do Serr.~; re"ogad:tS as disposiçõo~t em 
contrario. 

Sala das sessões, Agosto 3 de 1 ~2. 
- C. Se11a, Dr·umônd, M. Faustino, 
8. Fortes, M. Fulgerwio. 

N. 6. 
A assem blen legisla ti v a provi ncoal 

de Minas Gera ·s decr.l ta: 
Art. uuico. Fica elov.,do á cata; o-

ri" de frt>guezia o districto tia Abba-
dia dOi Uuurudos. dosmembrllriO da 
frcguezia do Curornaudo;l, munoc1pio 
do Putrociuio; revo~adliS as disp"Slçiles 
em contrariu. 
Sala lia, ~e$s0es, 3 de Agost., •i e 1882. 
-IJlegario, P . Ba,·bosa, C. Se11a. 

O 8r. Muooel Fulge n c lo : 
- Entrando propriamente hoj i , Sr. vr.s-
sid, nte, no exercício do meu mauliato, 
Tenho dtsde logo chamar a atteuçllo du 
go\'eroo para um fact.J importaute. :w-
bre o qual convem que sejao tc•mad11s 
medid s promptss, porque da d •mura 
de pro v idllnc as podem o·esultar gran-
des e g•·avissim·•S prejuízos. 

Ao te•, porem, de o fazer, coos nta V. 
E xc. que t~u manif.,stJ ,resta to·obuna os 
meus seutimcnLs de gratid!lo ao •lis-
t iucto eleitoudo do 19.• d i,ti'ICto elei-
toral, pela boura que aond!l um11 vez 
dispensara-me, d!iuJo-me um a ll$eoto 
na• t.Jo reei u t '· 

O Sr. Drumo11d:-V. E:r.c. é sempre 
~iello ~~Ue. (Muitos apoi4dos). 

la 
• 

O Sr. M. FulgetiCto .- Muit•l agra-
Ju.:hlo. 

<.:um etrc:t.~, Sr. pre~jdente, quanolo 
bav1u eu ftido veuc do no vigesiooo dis-
tricto e lait •ra 1, (>ur oiroum,ta:tcia'l que 
uâu .s:lu IJIL rliuh~a À pNTIOCll& e q lle 
nllu convem assignalar agora, ac>•nt&o 
comento que, :e ulo magoou-me, p Ir-
que ieobo•a oecessaria 'isençlo de es-
vmto para eolnhooer que os de•tinos~a
queUe tiMrocto, asj im como os dot pro-
voucia, for!' cônftaJos a mll03 muito 
mad hlibúis do que as minhas (nau apoia-
du.t), nau deixou, eolretaoto, de oau.sar-
me a lguma apprehen.s:io de rspio·ito, 
porque, se por uus fot tra,tuzido como 
falt.t de confiança poli~ica, por ouh'O'l 
!oi in tt!r pretadu como fu.lta de ayonpli· 
th:as e de consideraÇllo por pa1 te da-
quelle pl>VO . .. 

O Sr·. Tocantins:-Isso pelos q ue 
nilo .:onhecem V. Exo. (Apoiados}. 

O Sr. M. Fulgencio ... levaotl\-st>, 
Sr. pr():!ideote, o 19 .• district1 eleito· 
t·~Al, a ktrra onde tunho meu berço, e 
p~r um~t maior .a' de q3 votos sobre o 
weu illuslrado contendor e de 23 s .bre 
o quociente eleitoral, eoufere•me urna 
Clldu•ra neste recinto! 
S~;nto-me, Srs., com o meu espírito 

~tlliviasdo, purqoo os meus colleg-..s sa-
bem qua a ma1or compeosaQ1u qua tem 
u hvmem polit co é ver remunerados 
pelo pJVO os seud serviços, o fructo do 
~uus 1ucubr11ções, 1•isto Cllmo a v ida du 
h mum pu bloco e sempre cheia de amar-
gurds e llis.sabures. (Apoiados). 

B, ~e u«o teuho ~xpres,ões capazed 
de •igniflcar áquulle geoa.roso povo o 
m~u recoubroimeoto, o m eu agra<le-
c•m,•uto, po~:10 asseverar-lhe ao me-
nos que ul\o me fa\14\rao esforços para 
cuutiouar nesta ~ribuna a pugnar pelos 
.eu~ intoresd~, para oau delllll~>recer 
da grande confiança que em mim foi 
doposi~a. 

O Sr. T. da M otla:-0 paisa4o do 
V. El:.:. é a garantia ma1~ robudta 
dis:;o. (Apoiados). 

O Sr. M. Fulgencio:-Mui~ agn-
decido. 

Seja-mo licito tambem, Sr. pre:~i· 
deo10, felicitar a m10ha província, por 
ver ne. ta casa uma plei~Ade brilbaa10, 
cheia de 11lustraç9.o (apo~ da maio-
l'ia) e de patriotismo, nao ~ó P.ara cul-
labordr C••m a oao menos illustrada 
maioria (apoiados .da mi110ria) no en-
g randecimento da ou.ss vasta, rica, 
p Jderosa, mas iu Col iz po·oviocia ... 

_O Sr. Drumoná:-Ooncurso que d~~ 
seJam;», 



• 

l!tna tldz:- 'E que ·átamos promptos 
a p:estar. 

O Sr. M. Fulgencio... como t..m-
bem 2.1ra, fàr;er echoar .neste recintn os 
gémiúos, do J!lll:L id\) con,se~arlor, q uasi 
qu'e abuCados po ui~ imo bieonio (apoia-
dos e ndo ai$oiaclos), porque erQo upa· 
nas rop•,tidus aqui par um uoico depu-
tadu. . . 

O Sr. H. Sales:-Que valia uma le-
gi~o. ( M uitos,.apoiados). 

O ~r. M. F'"gencio ... que, ~ti oh~< 
a oec,;ss~ rt' lor ça d .. vontade, ~ tinh~< 
verd~<doira ded1caç11o no seu par!tido, 
faltava-lhe, eutrotaufo, a nccos..aria 
cultura. de 'espirllo (não apoiados ge-
raes) o10 ih para d~fender a ca •Jsa 
d&ae mesmo Jt&rtltlo, como para csr-
r t gar c<im a gràode rlll'punlll: bll,dadtl 
que ll!!l>re seu;~· humbrus pesuu. ·o S1· • . Drurnond : - Do~eiJ,lpenhou 
perf~itameote o sou mandato. (Apoia-
dos). 

ú Sr. T. da . Motla;- Prostuu rele-
vánJ,es&erviçu.:s á província e ao nu$0 
Bltrti~o .(,tpoiad<!$)· 

O $r;. M. Fulget1cío:-Est>e d&pu-
tado tod11s vós o coohe~is, é u humilde 
orador que oeste momento vos d1rige a 
palavra. . 

O Sr. X. da Veiga:-Muito digno. 
(Ã poiádos). 

O Sr. M . Fulgencio:-Muit? obri-
gado. 

Mas, ~ojo, sPntind,.,·me enfl'a(}u&eido 
pelos tKJifl'imeotos pblgiCI)S e mui áes 
de que tenho s1du victima, en t rt'go aos 
m<:tis Jlluotrados compKoheirus t.l e ban-
cada a vAnguarda do uxercito do par· 
ti'd'o conse!'V11dor,· t!lo mal dir.igida·'POr 
mim {nlto apoiado~). indo me Cl•llooAT 
na l'euguarda,· p01~10 sempre de árma 
ao hombt·o. e prum.,to para acudir ·ao 
combate quaorlu for chamado . 

Uma voz:- Nós v queremos na•VMI· 
guarda. (AiJoíaàós da minot•ia). 

O Sr. M. Ftdgenc!o:-Saudn tal!!· 
brm, Sr. presidente, a illus trada maio-

'r ía, qúe, filha do suffrlfg1o d1rccto e 
reun111do em si lodos os rc'JUi•l tos ne-
ceso11rios para aograllllecer a uos~a 
província, ha de, eu v espero, corres-
ponderA espectativa desta. (M uitobem). 

Feitàs estas ·pequenas consídcr ações 
dm homenagem à verdad'!, eu pns>O a 
le r o meu r eqderhnlín t 'l , qut~ funda-
mentarei em muito poucas palavras. 
(U). 
. A 3 leguas de distancia da cidadtl 
de MtilUB Novas, Sr. presidenLe, està 

sit naitó 'o •/'raia! ela Piedaae, ·uma das 
!fOivvllções ma!d i.mpl.l rt:lnl.:s daquelle 
mUnicípio, peb sua pusiç;\o toi'Ol.'l'll-
phica, 'pela amenidatle de ~eu clima, 
p1la ·sua grunde po!Jnlaç!lo, ~empre en-
tregue ab traoalho e uota vo!1 pblo 1!~, 
espu'ito rehgíusb ' 

,No dra 4 do Julho ultim'l, porem, 
e~'t.! arraia l foi victima rle um ferrive1 
cdta.:Iz. mo, que. senAo o redozio a 
com~leto csla'bo 'dé ruiua, -eau·ou-l'he 
grandes phlj uizos e immunso~ cstn•g•JS. 

Das 6 pura as 7 lio1 as da ta rJe lles~-e 
di.a. om11 nuvem negra formou-se 100bre 
o arraial, desfazendo-se logo n'uma 
horriv~tl tempe~tade, que .poz a. p<•luç!lo 
toda em completa consternação. A -chu-
va fui precedicLA de enoru1es pouras 
do gelo, pesando algumas dellas I e 2 
kilus. conforme i n'ormar.~o-mo pe!-
9das fltlod igna~. e, embora cah issom as 
p11dras por príúc/'ls minutos, CQntinu•lU 
a chuva cotn inl4;nsidade durante a 
noite, destr uilld<1 cotnpletamente 0 ) t( • 
l tiadus ans ~sac;. 

O Sr S. F el-ràz:- Nllo morreu al-
guemf 

O Sr . .1!. Fulgencío:-V. Exc. de-
sejava que ISSO ~e desse f (Riso). 

O Sr. S. :Fen·az:-Por certo que 
n!!o. • O Sr. M. Fulgencio:-Nao tivoruos 
ft!lizmente morte a lguma a lamentar 
(o que foi hum milagre): mas muilas 
pessoas flcnrão contundidas e outrns 
~olfrendo em sua saude, por causa ela 
Criuza a que ficarão ex.po~tas. 

A populaçao, Sr. presidente, alto-
Dita, assombrada e sob a pressão de 
tal c~tnclysmo, corrin de>ordenada pe-
las rua~. som achar abrigo, sem achar 
uril tecto que a a.mparasse, . por•qne as 
ca~ast>stavllo inteiramente descobertas, 
estragadas.•Proourarao abrigo na ig,e-
ja• mau iz, ·oujo tecto, •setiJo abobadado, 
~óde offerecer-lbes alguma 'segurança, 
pode prt•ser'l'al-os · do maiores soffri-

1Dt ntos. 
Só'cel'Sou a chuva no dia seguinte 

ao amauhocor;1 foi anUlo que se ptid11rao 
obsérvar a~ ruiha~ . os estragos por e lla. 
pro.luzidus naqoellu bel lo arraial. 

A igreja matriz, que ó um 'dos Lons 
templos da prol'iocia, quer p~la sua ur-
ch.iteclura, quer pólo geu aceio, de· 
vitlo ao zelo inexceclivel n1o só da-
quelie Jli''I'O, como priucipalmente do 
virtuoso sacerdote qun o tl irige, o v1go-
rio Sergio Piulleiro Tur.-es (ap9íaclos), 
ycou com o tecto tótalwe~ w e~traçado, 

• 
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A igr eja ôo RMario, ha pouco edificada, 
tambem excellente templo, ficou da 
mesma forma deteriorada, llf'sim como 
o cemiterio com a capella ri!Cente· 
menb con•t • uida. 

A chuva, venetrando no interior dos 
templos, estragou todas as alC. iaa e 
objectos precit.aos que 11er viam para 
seu ornamento. Toda a crlaç&o que 
eLatia no arraaal e auu proximidades 
fui morta pela chuva; as plantações 
devastadas, como se fossem victimas 
do fogo! 

Eu alll chegue• dons dias depo:s desse 
lamentavelacontecimento; e &ti ui-tar 
o arraial, que ontr'ora 11presentava~se 
ao viajante tao florescente e cheio de 
alegria, fiquei com o curaçlo contris-
tado e lembrei-me daquelle trecho 
latino: c campU& uõi Tr~a fuil "· 

A pobreu, sem tecto e sem arrimo, 
vagava pela1 ruas, lamentando n sua 
desgraça. 

Encontrei em viagem com um ve-
reador da camara municipal daquelle 
termo, que affirmou-mo que ia reu-
nil-a, a6m de pedir providencias ao 
governo para esse facto la menta vel. 
Depois que cheguei n esta capit.al , 
ja r eceba cartas dall i, asseverando· 
mo quo e$sa represent.açlo ja fui en-
viada ao Exm. presidente da província; 
mas, ntlo tendo eu conhecimento de que 
providencia alguma tenha sido tomAda, 
venho apresentar é. consideração da 
assemblea o meu requer imento, que 
espero seré. &!'provado. 

Estou cea t r1 de que o Exm. presidente 
da provancia nau terâ de ixado de usar 
da faculdade que lhe é concedida pelo 
decreto de 7 de Maio de 18H e pelo 
de 1 de FuT&reira de 1862, que, em 
casos taes, d&o-Jhe o direito de abrir 
creditas extraordioarios para occorrer 
às necessar ias despezu. 

O Sr. X . da Veiga:-Pois olo consta 
qua tenha sido tomada prevideocía al-
guma. 

O Sr . M . Fulgencio:- 0 inverno 
apt•ox.ima-,e, Sr. presidente, e, ao ossos 
edificios, quer dos pobres, quer publi· 
co~. nllo forem reparados, os prejuízos 
serlo enormes. O povo está exhausto, 
tem concorrido com grandes quantias 
por meio de subscripções, nllo só 
para decoramento,como pata reparo doJ 
templos; nao pode contr ibuir com a 
quota necesaaria para taes despez.ts: 
é preci·o quo o presidente da prOYin-
cia, dotadu,como é,de espírito rt~ligioso, 
yoln su_, Tistae para aquella pobre 

populaçlo e leve-lhe o soocorro in-
di.spensa vel. 

A pobre2a lé. ~ta exposta, sem leolo, 
e é obrigaQ!o de um bom governo, 
neste ca~o. abrir crodito sob sua res-
ponsabil idade para soccorrel -a . 

Como roprt>sentante o.iaquelle povo, 
peço desta tribuna é. S. Exc. o Sr. pre-
sidente da pt.Ovincia, que, tom&odu oa 
devida consilleraçlo a representaçto da 
camara muuicipa.l da cidade de Minas 
Novas, mande dbtribuir alli a quan-
tia pedida de 4:000$000. 

Se, porem, as nessas circumstancias 
finane<laras forem tlo preearia~, que o 
gun rno nao possa lançar mAo dessa 
quantia, mande distriba.ir ao me no< a de 
3:000$000 e fica rem11s satisfeitos, em-
bora seja e lia insofficiente em relaçl<i 
aos males causados á pobreza. 

Se algum dos illustres membros da 
maior ia puder prestar i o formaçõe~ 
que tranqu llisem o e~pí rito da mi-
noria a re•peito deste facto, premetto 
desde ja rc~tirar o requerimento; po· 
n~m, se o nâo puderem faz~r, esporo 
que se ré. o mesmo npprovadl) unanime-
mente para que taes infor mações nos 
sejam prestadas. (Muito bem! muito 
bem!). 

E' apoiado e posto em discufslO o se· 
guinte-

Requerimento. 
Requeremos quo se solicite do Exm. 

Sr. presidente d'e.ita provancia copia 
da representaçlo que lhe foi dirigida 
pela camara municipal da cidade de 
Minas Novaa sobre os estr~gus produ . 
~:idos por uma tempestade nu arraial da 
Pied:tde; auim como informaQ!o a 
respeito daa providencias que a tal re-
speito {orlo tomadas. 

Sala alassesst'Jes, 3 de Agosto de 1882. 
M . Fulgencio, Morebsohn, M l; 

randc.. B•beiro, A. Vellolo, S . Pei-
a;oto, T. da Motta , S. ele Resende, Pi· 
mentet Barbosa, Menetw P imo, RI-
beiro da Luz, Tocam •ns, Xooier da 
Veiga, J. A. do Amaral, Kerdole, C. 
Duarte. 

Tendo o Sr. R. Sales pedido a pa· 
lavra, o Sr. presidente declara que 
fica adiada a discusslo para sabbado. 

O 8r. Moretzeobn :-Sr. 
presidente, adopto como norma de con-
ducb nesta casa somente ocoupar a 
aua allençllo quando motavos superio· 
rea me obrigRr tliD, como agora, a pedir 
esclarecimeotos do goverou e reclamar 
providencias no sentido de serem re-
speitados 01 direiW. iodi•iduaee de no•· 
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sos concidadão!, tantas vezes concul-
cndos. . 

O Sr: Drt4mond.- A administração 
providencia sempre. 

O Sr. i'J'o>·elzsohn :-Ignorando que 
a ndrmnistracçãu tenha cou não ,Provi-
denciado sobre certos factos ultima• 
ruun te occorl'idu$ nó muurctpro du Ouro 
Preto, tel!do, pore'ul, jH:rfcita cunvrcçllo 
de quu S. Kx. o Sr. prosrdttnte da pr<.~
vio~:ra se acha d1sp ISto dus melhore~ 
intooçõe:~ para guo por toda parte seja 
garantida a ordem publica, a t ranquu-
h dude de oossos concllatl:111s, eu me 
an.rhér ~> levantar a minha fr11ca voz 
(nao apoiadÓs), pedrudo tamiJern infor-
rnaçõMs e 'providen~:ias ao Exm. • Sr. 
presiduute da prov111ciu. 

Louvo e avre~:io, ::ir~ .• a franqueza, 
a ~ioceridude com IJUe. nu (alia t.l irr -
gida á .. ~,erublea pru\•rocral ou d i11 da 
suu inslallação, o Sr. presotlente da 
prov.ucia reconheceu que,infel:zrtrente, 
a força publica olm no~sa pruviucia 
torn-se coustituitl .. em uon verduJeiro 
elem~Jnto de desordem. 

O St•, D1'Umonà:-S. Ex. nlr•• dis>e 
isso ern abs,,l uto. 

O Sr. H . Sales :- 0 nobre deputado 
eslà ampliando o peus .. meutu de:). Ex. 

O Sr . .11 o1·elzsoh tl :-:-11\o, seubor. 
O Sr. H. Sales:-Drsoe:-em algu-

mas locah'.!ad~:s. 
O 81·. Moret;:solm :-S. Ex. disso 

que, em vez de mantcr-~e un urb i ta da 
lei, a força publi.:a tem daLiu I ugar a 
distu rbios e perturb .. çõe; u u triste 
ex~:m~J,, da desobedlenda o desurJom. 

E nem eu iocrepo por om quanto o 
nobre pre~idento da ptovrnciu por esta 
facto; S. Ex . õ novu na adrutOI>lrd· 
çà<.~, tom ue~sstdado de C;~tudar o pro-
videnciar de modo que ce~sem o~ allu-
sos até aqui comrnctttdos. N:lo t':lnho 
aiuda pensamento ho~tr I no nctu:d ud-
minos tt·ador, pot·quo reconheço quo ~lle 
.so ncha ioquestiona vcl me o w dllbntxo 
tios tnelhor<l.$ ~entrmentos e dtspustções. 

1 poiados da maioria). 
)l.ts, Sr. pr, stdcnte, esqueceu-se o 

digno admiotstrador da pru\·incta de 
dizer tambern que mutbs vezo. osagllotes 
dn nutoridude publica stío os pri rnetros, 
~emto os unico..s respon~avot.s pel3s dd'l-
onlen~. pelas pcrlUt'IJtlçuos da tr ... u-
qull luladc ria no~··a socrcda<lc. 

0 S1·. M. F"lrJC~tCio :-Qun~i ~em
pro ;os autorid:Hlll~ OSI!IO na vanguar-
t.la tio~ d ~sordetr• s. 

Uma voz da maioria :- Isso em 
toJos os tempus. 

O S 1·. llf oret.:sohn :-E, desde o mo-

mento em quo a 1.• autoridade da pro-
vin~:ia sniJe 11'11e ofn agente da autori-
darle publrca não cutbpro seus devere~. 
unmediatamente deve tr.otar do a!as-
tal·n do carg•l que exerce, e mandar 
promoyer a sua re>pilllSiiJ,Iidade pelos 
cdmes que pratica. · 

O Sr. ilf. Futgencio:- Afé aquJ têm 
sido gnlurdoadu$. (.Vao apoiadós da 
maioria e apoiados da 11lfnoria). 

O Sr. J\f orel:;solm:- No n!q ueri-
meoto, que vou ter a honra do apre-
sentar a e;ta iUu$trada a~somblea, eu 
n:\u increpo tles.Je l .. go o drguu admi-
oistt'ndor da ('Nvincía; po• que o Ao sei 
aintla n$ providencia$ quo forllo por S. 
Exc. tomad-.ts. 

Os joruaes desta capi~nl,ha born [tou-
co tcmpo,derão noticia do um facto oc· 
corrido em Congonhas d·o Carol'o. 

Na1uelle at·raial r'lsi•le ha muilo~ 
unnus um dus homemt ma':~ respeita· 
vcis da ptovrocia tlo1 ~ltnas, um dos 
vultus mai$ proeminente$ do partido 
comen·a•lor, o Ex:m. Sr. burao de 
Congonhas. (i lpotados). 

0 81·. M. Fulge1,cio : - Caracter 
muito dii tincto e re ·peitn rei. 

O Sr. M o1·et:;soll•t:-E.ssc illuslre ci-
dadao tem ~u mautrdu ha muitos anuo! 
onquella localidade, cere<~do do respei~ 
tu admiração de todo~. porque, alem 
d • udo, e lia é,por a'lsim rlrzo r,o pai da 
pu1.1 rcz:~ desvalida do Congonhas do 
Ca111 po. 

O ha t·tlo de Cong.mh·ts do Campo 
tom proslado relevautiosrrnos !orviços 
à no3'a provinda, (apoiados) rcspl'ita-
do o admirado sempre pelos seus seo· 
umoolo; do h mradez e probidade. 
(Apoiados) . 

Purtanto, nestas condiçiles, nfio podo 
tolcrat· que d·· um momouto par.· oulro 
seja lut!tbriadu, escarrrccido e insul-
tado l'" r aquclles que devido ser os 
primeiros a onautfestar, l l10 respeito o 
consi dur·açãol, 

lnfuliztuente, Sr. presidente. não ba 
ainda em Congonha;; do Campo pat·tido 
ltb•1ral ; se naquella loct~litlade es$e 
parudo po~suisse homens de prestigro, 
do morulirlado e capazeg de garanti r 
a or,Jern publica, udo Sllria qualque1· 
individu·• quo se arvorada eru cbere. 
nliu 1•rucururi11o cr eur pr..,~elitos curo 
d ~sc ou, it.lcraç.lo aos p• iuti! irus citlarlill'~ 
du lugat· Allt não Cltt>lu pnrti•lu li-
boral e sim v~rdauerrvs doiurJo ro•. 

O St·. IJarllo de Congonhas du t.:.t .. ~o 
esteve ha pouco tempJ nesta capttal; 
\'Oio pedir ao Ex:n. prurdoote da pro-
vioci~t pl't..~ v idencias contra os atte11ta~ 
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dos de que foi victima ; e, segundo es-
tou iufur mado parlícularmente, eliSes 
atlentndos [orão dirigidos pelo sub:ie-

O Sr. H. Sáles:- Admira que V. 
Exc. nilo !niba qúe foram to1iladas pró-
videncias a 8$<e respeito. 

legat!o de policia daq uella frogu ·zi_a, 
cujo home, se não me ooguno, é Aoto-
niu Henriq ues C:iras. 

O Sr. LJ1·umtmd:-- Peço a palavra. 
O Sr. X. da Veigu:-Es~a é famoso. 
O Sr . M o1·et.zsohn:- Eu pudia vi r 

para esta t nbuna munido de d~.~cumén
tos irrefutueis mostrando .... 

O Sr. Drumond;-ls~o é que devia 
ter feito. · 
• O St·. M oretzsohn:-Proteat•> fazel-o 
em tempo·. 

lJlzia eu: podia vir munido de do-
cumentos pari\ esta tribuna, mostrandO 
quo é ver.ladtir~.~ l udibrio, verdadei r1.1 
e~cnrneo, verdadeira zoanbar ia à opi-
nhto publ1:-a iove3tir-se das dLribu!-
Ç<)es tle subd_elegat!o de p~.~aiciá seme-
lhan te cidadão, cidadão paa r tuguez. 

O S1·. X. da Veiga:- IJ:' Jourtuguez 1 
o s,-. M Ol'el;;solln:- Naturalasado. 
O Sr. H . Sales:-E' cidadllo brasi· 

loi ro desde que oaturnli·ou-se. 
O S1·. M o1·etzsolm:-Es~é cidadão, 

por occashlo do alostaroenlo elt:ilOral, 
r equerdu 11ara •er alisusdo el'eitor da 
pa r1.1chia de Cougpnbas; :na~. como 
lho fultavao as coudiÇ<)es exig.das p&la 
le1, como não p•ossu a:l a reud& legal , 
C<lmo nlo tinha outro meio em litn, 
aproveitou-se da 1c ia cumstancin de s~r 
subdalegndo du polic1a da fregut~zia, 
para ne. se caract er ~er ulis1adoule•tur. 

Accresce ainda que A. 'H. Eiro1s é 
negociante fall id~ ; fall.mcia j~.~gada 
por sentença, e amda uno rebabuuou-
we, segundo consta-me. 

Eu requeri perante o tribunal da re-
lação 1\ excl usá o desse cida.jao. do alis-
tamento; allegdn.Jo quo nao podia ~r 
olle subdelegado de polacia, v1sto como 
era negociante fall.do e não tor por 
conseguinte renda legal; o a relação 
do districto unanimeauente, ~em dís-
tincção de cor p<'lllica, determinou a 
rofe r1da excl usllo. 

Ora, o quQ cumpria fazer desde logo 1 
Se e. te ind1viduo ndo fu1 julgado capaz 
de funcçõos políticas, ipso facto nllo 
pod1a ser considerado apto pura exer-
cer fuucções policiacs. 

A imprensa da capital reclamou por 
varias VllZ~s a attu••çãu do pre, i.Jeote 
da proviucia de eotau; mas ab.oluta· 
mente nenhuma prc.vidoucia foi dada . 
Eu nao posso as.everar se e~e indi-
viduo continua ou nllo no exercicio do 
çargo. 

O Sr . Morel.osohn:-A~e!ero quo 
0rull} sai ao co1·\); mM a verdade é que 
us attontallos CO!!.!tl'a o Exm burilo de 
Oongonhas foram praticados, . e oo que 
sei a respeito é ttraao de um art 1go 
publacalio pelo' Sr. A. FI:'Ê!Iras no Li-
beral-de Jltna~ ha pouco tempo, no qoál 
elle declara que · pelo jubilo immenso 
de que se achava possuido por occasilo 
da nova orpnHaçlo mlci'ísterial, Jez 
uma passeia ta com seus amigos pelas r oas 
de Coogonhas do Campo, mas procedeu 
coro toda prudericla, nlo crallcando des-
acato a rgum contra o arao de Con-
gonhas. • 
• O Sr. Sec~rtano cu RelendÇ.-'lilb 
andava nessa pasM~iata um padre * .... . 

O Sr.~oret.:s(Jhn:-0 qua posso allaq-
çar, Sr. presíden4e, é que o Sr. ~ao 
de doogonhais pedio providencias ao 
E:tm. presídénte da proviqcli, a 1é para 
garantia da sult propria '\'ida, q oe és-
til v a ameaçada; mas eu as:;evoro '8!JS 
nobres lleputados, que a té este Instante 
0110 sol ~o taes provideo~as Cot·to ou na.ó 
tomadas. 

O Sr. D' umond:- 0 nosso oollega, 
o Sr. H. Sales, acaba de. dizer que foram. 

o Sr. Mo1·etzsolln:-Nesse caso, se 
me garantirem que foram tomadas pro-
vhlencias e me mostrarem quaes foram 
e lias. nao ponho duvida em retirar meu 
requerimento. o 81·. H . Sates:- Nio, é bom que ve-
nham as informaçOes. Sei que foram to-
mallas providenc!M. 

O Sr Morelzsolln:-Folgarei multo 
se souber que essa individuo nlo con-
tinua a exercer o cargo de subdelegado 
de policia; e, desde que o meu nobre co l-
lega me garantir uto, niO farei quef-t 
tAo M retirada do meu requorimento, 
que é u seguinte (lê). 

(Mullo,bem! muito bem!), 
E' apoiado e posto em discussa:o o se-

guinte-
Requet'imtJtllO. 

Requeir<> que por intormodio do pre-
sidente da proviacia seja prestada a se-
guin te inf1.1rmação: 

Que providencias forno tomada• para· 
puulça.o dos desordeiros quo om. Con-
goobas do Campo, em dias do mez de 
Julho p. passa•lo, pratlcara.o divoii'SOll 
attentados contra o barao de Congo-
uhas do Campo. . 

Quom 6 o iudivid uo quo exerce o 
cargu de subdelegado da policia d'a-
quella freguezia. 

Sala das se~sões,8 de Agosto de 1882. 
- M orel.uohn. 

1'endo o Sr. Drumond pedido a pala. 
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na, o Sr. presitlente declara que fica 
a di•cado adiada para u.bbsdo. 

Nlobaveodo mais qoem queira apre-
sentar requerimentos, projectos, indi-
caçOes &; o Sr. presidente marca a or-
dem do diaseguinte e levanta a sesslo. - -3. • SESSÃO ORDINARIA AOS 4 DE 

AGOSTO DE 1882. 
PustoMcu oo Sa. B.t.RÃO DB Coao-

lU.MDIL. 
SUMMARIO,-an&DI&•n .- Projectoo.-Ob-
.. rnçi!et e reqaerimeoto do Sr. M. Ribeiro. 
A"s 11 horas da manha, feita a c!Ja-

macl~t, achAo-se presentes os Srs. 8. 
lle Coromandel, G. Penna, V. C11fé , 
Tocant1ns. R. da Luz, X. da Veiga, 
l'eixoto, M. Ribeiro, S. de Resende, 
Neh!on, WonSct'Siau, A. do Amaral , 
T. da Motta , Velloso, Ant •nio Cesario, 
Claudio, Moretzsohn, L. tle Campo;, 
Kerdole,_ H. Sales, Bias Forte~. Dru-
mond, C Sena, Olega rio, Josê Rufino, 
S. Ferraz. Sa.nta Cecilia, M. Fulgencio, 
M. F aust tno e Menel io ; faltando com 
particip11çãu o Sr . Zacariu e som ella 
os m<~is Srs. 

A bre-~e a ses..ao. 
E' hda e approvada a acta da ante• 

cedente. 
O Sr. 1.• Secretario lê o seguinte-

BXPBDIBNTB. 

Officios. 
Dez do secretario do governo, remet-

tendo em d!lferente:t do ta~ as contas dü 
l'o!COita e despeza das camaras munici-
paes de P<~tos, Pouso Alto, Turvo, Cur-
vello,Sua$suhy, Formiga, Campo Bellu, 
Monte Alegre. Cabo Verde e P~&SS:•s, re-
Ja ti-ros a divorsus exercicios.-A' com-
misslo do fazenda municipal. 

Outro, remetl~ndo o requerime1tto 
Pm que o con tinuu da secretaria do 
governo, Luiz Serafim do Jesus, renova 
o padado feito o onno passado p1ra se 
lhe mandar contarcertu lapso de tempo 
para a sua apo<entador ib.-.'\':s com-
missüe de poderes e ~. · de fuenda. 

Ou tro, remettendo uma represen-
taçao de diTersos habit 1ntes da povoa-
çao-Pochrane-, do municipio do Ma-
nhuassü, ped1ndo a elevação da mesma 
â categoria de dístricto de par..- A" 
comm issAo do estati~tica. 

Outro, transmitlindo uma represen· 
taçA•l de diver~os habitantes ou fre-
gueúa do Agua· Pé, do muuícipio da 
l!oa Esperança, no oentido do serem 
ia.corporados ao do Piumby.- A' mes-
ma commisslo. 

Outro, remettendo uma representa-
çlo da camara municipal do P iumhy, 
pedindo a creaçlo de uma comarca e a 
resti~uiç4o ao seu município das fre-
guczlaa de S. Roque e S. Jo&u Baptista. 
-A' mesma commisslo. 

Outro, remettendo o projecto de pos-
turas da camara municipal da villa da 
Boa Vista.- A' 2.• commt>s&o de pro-
postas. 

Outro, communicaodo que em 2 do 
corrente f'lrlo expedidaaas nccessariu 
ordena par a que nos dias 25 e 30 de 
Setembro vindouro se proceda A eleição 
de 2 membros desta assemblea nos 17. • 
e 20. • districtos.-A caS!IIftca inteirada. 

Outro, remettendo copia do acto de 
4 de Janeiro do corrente anuo, appro• 
nndo a demarcação de divi$&S du dia· 
tricto d11 Horda llo Campo. feita pela 
camara municipal de Barbaceoa.- Ao 
archivo. 

Represem~au. 
Uma da camara da Boa Vista, pe-

dindo uma quota para edificação do um 
mercado.- A's commissões 2.• de fa-
r.enda e obras publicas. 

Outra da camara municipal de Caeté, 
sobre a nece..<s1dade de algumas obras, 
para as quaes pede auxilio.-A's me:-
maa commissões. 

Outra dos habitantes do Porto de 
Santo Antonio, pedindo passagem para 
o município de Ubâ.- A· commiss!o de 
ostatastica. 

Outro dos proprietarios das Cazendas 
denominadas-Paul\, Bar rei r a dos Vea-
dos e Ponte, pedindo transferencia das 
mesmas da freguezia dos Alegres para 
a de Santa Rita de Patos.- A' mesma 
comm1~s:.o. 

Outra do1 eh•itores da freguezia do 
Brejo Alegre, pedíatlu a elevação da 
mesma A categoria devilla.-A' mesma 
COmnlÍS$llO. 

Outra do cidadllo Podro Antonio 
Furtado, pedindo transferencia de sua 
fuzeoda do curat.> da Piedade, \armo da 
Leupoldiua, para o dista ict(! c ll<\tochia 
da cidade de C11taguazes -A; n;e~ma 
commi.~llo. 

ORDEM DO DIA. 
Apre$entação de projectos e requeri-

metltos. 
O Sr-. M oret:osoht1 offerece 03 se-

guin tes: 
N. 7. 

A assomblea legisla ti\·a pro. : :t.::~l 
de Mínas Geraes decreta : 

Art. unico. E' creada uma cadeira 
de instruc~o prim!lr1a para o sexo re-
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mluP.'o ôit-povoiçlo',dà potít& de Anna 8. • do ar.t~. 10. ,do,acto aqdici~l·.!l~T~ 
dEI Sl, do muliieiplo~ da" oapital ; revo.- ser entendtda, como ta,mbe~ W.,.Jlro-
gãd'as'a; dis~i~~·ijfu' eàntrariol vinciaee ~1wndQ sob.re ll..maU!,_. 

~til das'm!O'es,·4íle Agosto1de 1882. A lei geral, Sr. pl'~.dentl!1. de~lll.i:-
-M~~ft.nohn, Kerckl~, X. da Veiga, na nlo!.sótr a .comp;'l~i" .4Q geyerno 
T. dli tllotfa, A, do ·Amàral. · ge ral sobre ~l.canccasõe~.de 1pr\'fi~io 

• · N. 8. . · paracoJUlrucçlo de ~t~ 4.e, (e~q, 
~A ·a~ll'~mblea ·' leglslMin provincial co111o a(oomp4ttencÍ4 d"" •4PI~~tf!'QPes 
de' ~ló'as'Gin'aés ile'êretá : · provincia~a.. E~~ CQJ!lll'.~pc~J!IS~P 

.Nr t: 1. •· Pica o gohrno auterisado be_m dell'!-lda~ e a~p~aw. ~~'l!•iel· 
a despeüderr·a.,'qnantia ne'ae!Mifría par-a las... pois· ne..é ~adq,leup~r gj.Jil.os§p1 a canalisaçlo de apa.potavel da cida- Ainda, sobre a ~~teru:if ~o ,~ 
deo d'e ~fre• :Rãosj. cu.rrendo a d11•pez:a ·"VefDO. .pr;o~i.n.cjal,~ou d~JI · ~~,!!lip~ra-
pllta .verba..-.ob.;as publlon. ções provmctaes, \a !}los JIIPibem le1a :a 
.. Art~ .2,-• Fi.áa·igua\men.te autorisa- respeito, leis d'esta ll~mbf!:&, "qa~.ã 

do a despeader a•qaantia de 2:000$001> tem firmado. " 
Jla'tll·ao~lio das ollr..as da igre~ matriz ·~n.~ -assiiJ1 &r. p,~,~~id~~· a vi,. 
da mesma c!ldade. ta .do toP,ic.Ó ."d~ rela\li~IO q(ré trá ta" cta 

A:~t. 3;•. Rev.os&o·se as disp:>!ições prOJP.Ctada estraaa, para o qaal oba-
em contrario. . mei a âtteoç&o d.a oa~a. sé coUJge1qile 

Sala das sessões, 3de Agosto d,e .1882. do ~ecanismo " diL alminíslraç!u pro-
..,_M'orel.nohn, .Drumonà, Pimentel, VIDCial foi· de-todo pooto-p<u te.de.la® 
Kerd.ole, R. àa.Lus. o .COD!;.urso obrigado da a..~embleá. 

Vão a imprimir. O Sr. H. Salu:...,.Tráti da conces-
Ó l!!lr. Mlránda Ribeiro:- ello a Maodersf. · · 

Sr. president~;. A de um aimpl!!s pedido O Sr. X. da Veiga:-Do co.ntra to. 
d!l intormaçobs que venho tratar, acer- O Sr. H. S,!Jles:- Bom. 
cà do qual ouso (azer alguna ligeiros O. Sr. ~ · Ful~enCio:-~· preciso fa-

·'ré·pan•s . . zer a dis\incçllo: a est~ada e pJ}l'fe-
Trata-se, Sn, nada mais, nada me- niente, mas o _meio empregad,o .é tor-

nos do.que .. de um corpo de delicto da tuoro. · 
admini~traçao pusada d'est.a provincia O Sr. H. Sales:- Mas' o COJl\l;'&to 
e pano o qual venho chamar a vossa foi celebrado em 1873.. 1 • • ' 
·attenQ!O.!• o &,r. M. R.ibe~Ô:-Po11ço ·iuippfta. 

8 ' o caso que, folheando o relatorio Do que hei d.it9, Sr. prl!ll dente, resulta 
que hootem nesta casa foi distribuído, que A pro~isq,, se wilJUl termo a esae 
do Exm. conselheiro Sr. conPg•l Santa imperismo ao a~o e .cego1qu,e Jla.ca-
Anh., deparei cpr;a um topico, relativo racterjsados por via .~e r égrl!,&S noss~ 
! .projectada estnda. de ferro dooomi- adll!iniatraçi!es, it_ue à 'necess~~orio que o 
'oada-ouro-pnltana.. regtmeu legal, np to,eante ·a assúmpto, 

Di.r este trecho (U): , de: ta ordem, nil'o seja 11\enosP.r~do. 
c Por.('l)ntraoto de 4 de Janeiro etc. O S.r . Af. F~lgtM!O:-:-/.pó!ado. 
Da leiwra deate trecho.do aUudido O Sr. M. ,ijibeiro:-Faz-eodo este 

relatbrio se infere que tudo quanto se reparo, auimando-me a l!roduzir ~tas 
tez,: qu'e tudo quanto se praticou no to· .consideraçi!es, squ levado. tão ,somen-
cante ao assumpto, import-. .u111a . fia- . te a. zelar, na qualid.ade d&' mémbro 
grante illcgdida.de. desta ca'!a, prerogativu, da. ~.s88Dibl9a 

O Sr. M . F ulgencío:-E' um abuso provincia.l (apoif.id~s da minoriá); sou 
inqúãli.dcavel. leVcado a. vip4ica r os foros'. desta noõre o Sr. ·H . .Sales :-Porqu~f corporaç&o e a. p,ropugnar,pelo seu pres-

O Sr. Drumohd:-Vamos ouvir a tig io e autortdad'&. moral. . . · 
demon~traçlo. E' o que·tiuha a. djzer. 

O Sr. M . Ribeiro:- E' o que passo O meu requerimento é o spguiote (lê). 
a fazer. V. 'Exc. sobe, Sr. presidente, , (Jifuilo bem! m~ifo' bem!). . , 
quo a respaito de assumpto 'tAo impor- 1 .E' apri~do . e ,postO em diséuss!9 o 
tante. üo momentoso,· qual .este, que seguinte- · 
enténde com Interesses mas. i mos da Regiur~nlô. · 
prov!ncia, com ·o~ seus in~resses eé~- ~ .Requeiro, que 'o gõv.!lrpo informe a 
nomtcos, a respe1to de vi.,,Qio fer rea, -·eaia a~mblea o sego•~:. • , 
ha l eis que o rcgulàm. B' assim quo Em que le.l 011 autor~Sl\çl'o ,,4esfa ~ 
temos riso ~ a lei ger~. ·decreto de 4 sem~lea ae IuojloÚ p~r~_ÇO~!,c&~eJr.'~Jor'-
ae Fevereiro de·l614, que a luz do§ ;S&. Jhon Manders. pr1víJ~~ ~ara coq .. . " . 



alrucçlo de uma ferro-Yia, que se de-
nomi!IOU ouro-pretaoa • • 

S. la das IMmÕ&s, 4de Agosto de 1882. 
-Miranda Rtbeiro. 

O Sr. H. Haia pede a palavr11. 
O Sr. Pruide1tl~ declara que fica 

adiada a di&cuuao para •abbado. 
O Sr. Drunwrad (pela ordem) requer 

urgencia para a dis:usdo. 
Poato a fOtos este requerimento, é 

empatada a votaç&o, ficando por tanto 
adiada a ditcusslo. 

Nao hanndo mais nada a t ratar, o 
Sr. presidente dA a ordem do dia se-
guinte e leuuta a seeSio. --
4.• SESSÃ.O ORDINARIA AOS 5 DE 

AGOSTO DE 1882. 
PaatD&MCU DO Sa. B.utlo DB Coao-

WANDBJ.. 
SUMMARIO:- E1P&Dt&"n.-ord- do dia. 

Reqoerimeoto do Sr. M. Fulgeocio.- Dia-
curaoa doa Sra. H. Salea e M. Fulgeoeio.-
Requerimooto do Sr. Moretuoho.- Diaeur-
•oa doa Sra. Drumood, X. da Veiga, B. 
For teo e M. Fulgeoeio.-Additivo dOito.-
Diacuraoa doa Sro . H. Salea e T. da Motta. 
-ltequerimeoto do Sr. M. Ribeiro.- Dia-
eu rao• doa Sra. H .. Salea, M. Ribeiro e X. 
da Veiga. 
A'a 11 horas da manhA:, feih " cha· 

mada, acham-se presenw 33 Sr$. 
deputados, 

Abre-se a sessJo. 
O Sr. 1. • Secretario lê o seguinte: 

EXPEDlEIITB. 
Carta Pontificia. 

Uma do Cardeal Jacobino, manifes-
tanjo o reconhecimento de Sua Santi· 
dade A esta as3emblea pela homenll• 
gem qu11 a mesma preswu A memoria 
de Sdu Prerlecessor. 

Recebida com especial agrado. 
Officio!. 

Seis do secretario do governo, re· 
meltendo as contas das ca111aras muoi-
cípnes do Serro, Patos, Oataguazes, 
Rto Novo, Pouso Alugre e Patroclnio. 
- A' commissão de fazenda municipal. 

Outro, remettendo uma repre~llnta
~. em que a camara municipal do 
Curnllo pede.a creaç.lo do uma cadei-
ra de latõm e francez.- A' com missão 
de instrucção publica. 

Outro, remoltendo o requerimento, 
em que o professor aposentado, i-'elicio 
M untz Pinto Coelho, pode o pagamen• 
to de seus vencimentos pela tabella do 
regulamento n. 56 e nlo pela do de n. 
49.-A's commissOes de instruC()âO pu• 
bl tca e 2. • de Cuànda. 

Out ro,remettendo o requerimento,em 
~110 o oidad«o Delllao Clemente Dias 

JJicalho reoova o padido dirigido o anoo 
passado a esta assemblea, no aeotido de 
autorisar o governo a aposental-o.-
A'a com:n is5Õ8S 2. • de fazenda e de po-
deres. 

Outro, .enviando representaÇ(Jes da 
camanL municipal ~do 3.• aupplente 
do juiz municipal de Minas N11vas 
sobro os de~astre$ occasionados na fre. 
guezia da Piedade por uma tempestade. 
-A· 1. • CY>mmisSio de fazenda. 

Reprutmlaç/JU. 
• Uma da camara mooioipal de Monte 
Alo gre, pedindo uma quota para os re· 
paroe do retpeotivo edi1loio.-A' com· 
mlsalo 2 .• de fazenda. 

Outra da .mesmt.,áobre a necessidade 
de algumas alterações nu divisas dease 
município com o do Prata • .-A' com· 
miiSIO de esta tistica. 

Outra da mesma,sobre a necessidade 
de varias obras que reputa urgeote:s.-
A'a cummissões de poutes e estradas e 
2 . • de lazenda. 

O Sr. Lemos, obtendo a pala· 
v r a, lê e mostra a juatióa, a ne• 
ceS>idade de serem altendidns, pedindo 
para as mesmas a bonevolencia du 
commissões a que forom aubmetüdas, 
as seguintes: • 

Representaç4es. 
Uma doa habitantes do1 freguezia de 

Aguapé, pe.:indo uma quota para 're-
paros du respectiva matrtz, que acha-se 
ern rui na - A's commia,oea 2. • de fa· 
zonda e obras publicas. 

Outra de diversos habitantes do mu· 
nicipio de Piumhy, pedipdo quotas 
par.& diversas obras urgentes, protes-
tando contra o acto da aasemblea que 
desannexou daquelle município dua.d 
importantes freguezias, e ped10do a re· 
paraçllo desta injustiça.- A'g com· 
miasOes 2.• de fazenda e estatística. 

S4o lidas pelo Sr. 1. • se..-relario as 
seguintes: 

Posturas de camaraa. 
Ns. 1\19, do anno de 1878, e 29, 65, 

89, 122, 123, 135, 195, 207, 208, 257, 
258 e 26~ do anno de 1879 

O Sr. Presidente observa: 
Que as p<>sl!Jras de que se trata sllo 

de 1878 e 1879, que Corao approvadns 
em 2. • discussa.o. 

Que podem, segundo o regimento, 
ser aubmettidas é. 3.• disolhslo ou 
remettidas é. respectiva commissao r nra 
reconsiderai-as. 

O Sr. H. Sales diz que devem ir é. 
commisSio, e a casa dA slgnal de 
approvaç&o, e111 Tis ta dO quo o Sr • 

• 



-
presidente ma\ld&-a.s â commisslo re· 

~ . . . . . specttTa. 
~chaodo-se na ante-sala o Sr. de-

putado h .cob da'Pali.lo, que JJIO fui 
ainda juramentatiO', 'b ,Sr. presidente 
non1ea urba commissto, ·eompoita dos 
Srá. M. Fu1gen'cto, Drnmood e R~ Sa· 
les, pl(ra rrecebel-'0. 
• Seod'o introdllZido no reeí.oto eom as 

formali~ad~ d!) e;tilo, pt;eata Ju'ra· 
monto· e tomi â~to. • 

O Sr. Dr:umond (pela ordem) requer 
dispensa da commfsalo de 'obras publi· 
cas, alleiiaorfo que •flâ collegisll ultil.. 
mamenie ebepdoi, que 1110 ·raum· parte 
de coinmiaslo algUma, e" que podem 
aulisUlüll-b 'naltu~Ua. '··· · • , · · 

A C&aa~ ae&do •·cooanlta3à, õega a 
dispensa· pedida. · · •· • ·· · 

ORD&H DO DrA. • ~ 
Dilc.us44 dos requerimentos adiacJôi. 

Entra em discussa:o o requerimento 
do Sr. M. Fulgoncio sobre <n estragos 
pr<>duzidos pelas chuns no arrnial 
da Piedade. 

O llr . Henrique Sàleez-
Sr. presidente, venho· hoje, por parte 
do governo' dá provin:cia, de quem so-
moa orgdos, eu e meus illustres C<)llâgas 
destn bancada (inc:lican® lU bancadat 
ela maioria), dar ao meu nobre amigo, 
represen tante'do 19. • districto ele i tbral, 
as informaçOes que, em aeu requeri-
m~:nto de anteJhontem, pede, no lntuito 
de saber que pro'ri lencias fora:o toma• 
das pelo presideate da proYincia, com 
telaçto aos estragos causaaos por uma 
tempestade que desabara sobre o ar-
raial da Piedade, do município de· Mi· 
Jas NllVa8. 

Nilo fatigarei a attençlo da illustre 
auemblea com um discurso detalhado, 
desde ja a tranquill iao, poi~ nem o m~u 
objecto se presta a isso, nem ha nus· 
ter 'de faze l-o, porque eu acredito que, 
com as singelas Informações que passo 
a dar, o nobre deputado·IO atíafarâ, 
nlo insistirá na di senado de aeu reque-
rimento, que terá no 1odo perdido sua 
ruJo de eer. 

Applaudo, mab uma vez, o·zelo que 
o meu nobre' amigo m03tra pelas co usas 
de aeu diítllcto, e agradeço-lhe e oppor· 
tunidade que ofl'erece ao governo da 
prolincia_, em . boa hora ~!lnftado pelo 
góverno tm penal ás ha béts . mlloll -d~ 
muito lllustre Sr. Dr. Theophtlo OUont 
(apowdos), de mostrar a solicitude com . 
que cura de todos os objectos que en-
tendem com a publieà administraçlo. 

A prompta aatisfsçlo do pedido de 
i ro'idenc:lu da camara IIIUJiici,.l de 

. ,. . 
Minas Non s, em a ·representaçlo que 
dirigio ao goveroo sobre 01 estrap 
caosadO.i pela terrinhie111pe..tade que 
aqui nos cfescreTen o nobre ·deputado, 
é a prou da atteu.çlo qut S. Ih;. o 
Sr. pl'ftiJente d.a prodocta preata a 
todos os negocios de sua admi.nbtrao&o, 
a todos os iotil'OIMS do poYo miJ&~ro, 
ainda os mais iosignillcan\es. . , w 

Com· effeito;:· Sr .... prefiddte, ~•élo 
chegado a;, esta capi~l ·pelo ool'l'e(p,l!t 
SO• di'1 mez passado {domiuo), ct ,.lllelo 
da camara ~unicipal de.:'M.inu r~. 
~;que aU•-fio. o liobre.d~P.ntido. • qu11 
EO Coi prdcnte áS. Ex o•Sr. Dr~pmt,. 
de.n.te da proTíócia a,2 desieunea. pôr 
ter sido Ceriado o dia 1.• e 10 ao.b.ar!arll ·s. Bx.• e sua aeei.etaria :preoQOuptldoi 
com oa preparatiYos da.aelllo dt.i.ltt"-1-
·laçlo d., assem!llea,· abrio-.S.,h . 118118' 
mesmo·dia o or-..dito de 1:000$000:ll'ra 
soccorrer. as 'Victimaa da oalamidp.de, e 
oftlciou â C81Ililra, a.utorjaindo-a a fazer 
a devida di•tribuiçlo .do. raleçido cre-
dito, e remel!ea/ a esta·oasemb,lea todos 
os papeis- relaLi'fOS ao ·assumptp; .afiiD 
de quo nós, por nona pa.Dté, ~maalWQi.9• . 
tambom as providencias:n'aquillo qQe,• 
nós inc~rmbia. .. _ , 

Creio que mais diligente.nlo (lOll~.r 
aidp o digno administrador (apoia ) , 
que uao podia elle huer-se com major 
solicitude ( apoiadol). • . : 

Si o meu nobre amigo prea4ou atteD• 
çto, como creio, á leitura do exped.ieote 
desta casa, ja dne estar ioteif!ldO 4e 
que .o St . presidente da proYincia lomou 
as providencias requeridas pelo aeoo\8-
clmento, confru:me nol-ó co•n~pun(oa 

.enl o olllcio do s~cretario do ao-rerno, 
que ha polleo foi lido, e que . por(ap,to 
perdeu todo o mo1~vo a diaeu.sslo deeto 
requerimento. .' 

N4o obstante, informo ao qpbre d~ · 
putado em re;unio: qu\) foi aberto, ~la 

• 'ferba csoccorros publlcos ... o credito de 
1 :Ó()()$000, e a camara municipal • de 
Minas No•aa está au'toriia~ para fa-
zer a applicaçto d'ease crédito u pes-
soas indigentes; o!endidas ou prejudi-
cadas pela tempestade, e a aasembloa 
está habilitada .para, por aua 'fa&, au• 
toriaar o goYerno a maodar p~r 
aos condllrtoa da matria, damniioada 
pela aarai "· · 

Aoredito,.portanto,que,t Yieta,d'eata 
lnCormaÇl!o, o nobre deputado reUrari 
sou raqu.er!meoto. , , . 

Dadas estas inCormaçO'e!, Sr • .preei• 
dente, que julgo sobejas para aaU.(a· 
&erem ao meu illostre amigo, ptOO i 
V. EJeo 1110 COillliDta' fuer 11111 Nf&rO 
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11.0 .....,1'10 eom qoro meu uob(e·áml· 
go~e ~ ieíilteate na capital, 1'01" 
18 ttunio, -fãndamentoa eeu requeri-
meato de Íll(ormaçõea sobre ocx:urreu-
'"iat:d:a fregue.iia de Oongoohâl de'Cam· 
~V ) .. t·· 
"~Ufrio w.r:....,.Nio eelà 6m dtaclla!llo 

.. :ftda. . ' ....,... • •• ~I 

· 1·'8 tSr~ lB . ifa(a:~i'clil!eó; na o 'Tou 
'.dlMCit''b trilqpé.rhnato, porqu&, alem 
deiko•..r-.·obc:ciilo ~aada;esiA OISm 
«l{lllr,na~ o ~nmpto-o m.eJt il· 
•lütracto''uaiJó, l'êsidente Dã lta.bira. 
q~ eatóu aerto~ Ca1t oom brilhaotia-
m'o, e'llluifo 11bélbor do que •eu pc.deria 
~l.or .. , 
'"' 4> llllelt>tftm ' talmplauuente molltr.ar • 
·ãiM!mtdlo ·d~'tldbre·de.plllado·no modo 
'pôrl(u_•_ gpr~!ou o panido ll~ral de 
~.ltbú ~o Qampo, ·onde, dme S. 
-Exe;,''4olo -ha partido hberaiJ. 

• (J 3r. ·S. Ferru:-Lo,ro,o fo~cto alio 
-pode ier àttriliuido ao partido liberal. 

•O Sr. ·H; Salsa:- Etn Ooogoohu do 
Oainpo oito ·é, com eiFeíto, mutto nljme-
l'llá'o' o partido· liberal, ma.s ba ·alli li- : 
'helttee1muj1Ó diatinotoí, partidarios Uo 1 
bons e tAo dignos como os que mais o · 
teJ1b •. f~). 
' \H• cUoera.o• àpclrlu e·o Sr. pre-

. riifeltU·reolama a aUençllo). · • . 
A prova d'istõ~' qoe ilada men!)S de 1 

lleial-.&o ~4i~,. em 11m al istamento de I 
111;~4 tantos rorlio óa eleitores alista-

'•ilós tra' )latotbia .. 
110 ISr: X, tia •v 111'gu~-R41sta saber o 

' 'CJOé 'Talem: elllcw Uia. · · · .. · 
' · I'UISr: H. ··Satu:=Eb ja dillle, que, 1 

põttraa dedieaQIO'aopar\ido,nlem tan-
to·~ -os melho ... i part.id.arios. 

... Mâi, lllõ 4'm'éir · intbito dirêútlr o 
~quMimento; apenas queria lenôlar 
~te, )ltÓ,Íestó :con~ra 'a apréc1aÇio do 
nobt'li d~púlado · ~tio foi por d'omafi fn-
JU.a!'o ~ara . cbili 'd ifnr\ldo líbétal de • 
Corilo61i~ do 'Ckinpo,"ioju>tiça ~ii'e 'SÓ 
pun o ~íf!:tbuir b ,einoçOes da estrea. 

O Sr,.Moret.uohn:-Sinlo mutt.o nlo 
pod81' CODTir ~Íts<l· 

O S'r. · H. · Sala:-Volt 6entar-me, ··sr. pre:llfllloW, firmemente conve!lcido 
de que"Ô' bobre deputado residente em 
Minas Novas, autor do requerimerrto 
810 'dlaéuasío, em viatll da, in!or·màçÕes 
-que' -acâbd de prestar-lhe, dal'•se•ha 
pur satisfeito e habilitado a dirigir-ao 

· fOI' 'Ieu'• amigos do 19. • drstrioto, àsse-
'J(úrando-lhes. que u proTidenoias to-
filada• pelo digno pr.,.idente da pro-
TIDOia, a bem da populaçlo ftagollada 
ftla Wmpeatado, foram 11 mais pNmp• 

tu e aeeríidu. ('M;ito bem! muilo 
bem!). . • . .. . 

O &r. Manoel, FuiJI(encio: 
-Sr. presidente, ouvi êom religiou 
auençlo u ·iÕformaçõet que açâbllo dé 
ser prestàp~ l>&J.o N_eu disti~cto_ ~!
lega e amigo, o Sr. t>r. B. 'S'afea, como 
orglo do gonrno, em rela~o tÍ.o ' re-
qu..eTimentÓ gue .ha -diu ap·r~Õteí ;. 
esta &ssembl'ea, e que or~ ac'lía-ae ew 
di!CU~. 
• G!.t!D_quaoto, Sr. pres~dente, faes in· 

CorjDaç_lJ& •e.~ parte me aatis6zessem, 
oom. tu.~o ·~t~~~o \1-ll,, S. Exc.1 ~ Sr.. 
,prfSuÍente da Prt9.Vlocia ~dia i.er feito 
mui ti) mais do qn9 áJl.,Ui\I.D qué .(ez_. . 
Sa~ Y ~.~;9.,1 9!b~ : ~ ,caajl que os 

estragos, produziêlos no àrraial tia Pie-
dade pela .chuya de 1llie yoi rillei, fo-
r4o extraordlnarios, YorAo immensos ;. 
talvez que mesmo c:dm oito ou dez con-
tos de rei~ nllo, ~e os po!Ü r~parar. 

(H a alauns a_2Q1'les). 
O Sr. M. Fulgencto:-Teohllo P.á-

ciencta1 meus col.legas ; eu apenas CO.. 
meço as minhu ~o~idera~ea, e já os 
nobl·es depvlllaos se mostrao tao bravos 
commigo .~ (Risailar). 

O Sr. Drumond:-N«o ilstàmós bra-'P' ; gostajDÕs d9 ouvir V. Exc. ~ ., 
O Sr. M. Fulgencio:-51o graves 

os estragos, os male3 produzidos 'ali i 
~la çhuva; e se aquelle poTo fos;e 
exigente .para com o gonrno, ae qui· 
ZO$Slll08Sm(! pedir ~- nec~arto para os 
referido~ .rep_aro3, pediria-lhe oHo ou 
d~z contos. , 

Q SI'. C. §~na: ..... E 'nõs olo davamos. 
O Sr. M. Fulge~teio:-Poderiko 'oko 

dar, mas ser@ falta de catiãaae. 
O Sr. C. Sena:-E se tlllo houv&te 

dinheiru f 
O Sr. · !(. Fuill~Cio:-Mas, c.>nhe-

eendo as mâs circumst&nc:ias flnanêéi-
rds om que nos acbí'm~t quor em re-
laçho àos.ootres do Bs(4dprquor aos da 
.p~Ol'incia, ;o,povo da Piedade eo,nten-
toU·III 81'1\ pedir a modesta quantui dt1 
4 cont!ls de reis para aque'lleflm. 

Lou•·•· Srs., o zelo do Sr. Dr. Thêo-
philo Ottoni, to~audo em c:oostd'era91o 
a represe~ttação da CJ\mara municiP.al 
de Minas Nons e o ap~llo CJ_Ue a elle 
fb deata. tribuna, concedendo: sêoi!o 
toda a qu@ntia pedida, ao lneno.s a de 
.1:000$000 par;a soccorro daquhllas Ti• 
ctimas; mas uao posso deiiar de Ís8e· 
verat· que essa quantia é lns'qoiOcan-
ti,ssima, na:o dá para IOCC()n ur d&w 
meta-le doa pobres ali i exiwtentcs. 

Em tal caso, Sr. presidente, S. Exo. 
JICidià lXIII i to bem abrir UIXI credi-to f 



pelo menos, de 2:000$000, e estou certo 
que o governo imperial levaria em 
muito boa conta oste prooeJimento du 
seu delegado ne3ta provlnciu. E seja-
me licito fuer desta tribuna e&le pe-
dtdu ã S. Exc., em nome do povo da· 
quelle arraial, que é digno de com-
palx!o pelos males extraordinarios que 
&offreu. 

E, Sr. presidente, se em relaçllo ao 
reparo dos templos, nllo podem estes 
ser cont~mplados entro os predios na-
ctonaes de que tratllo os decreto! por 
mim hontem citados, é certo que S. 
Exc. o Sr. presidente da provinc!a 
tem A sua disposiçllo ..• 

O Sr. X. da Veiga:- Tem tudo. 
O Sr M. Fulgencio ... a quantia de 

151:773$040 reis, destinada ã obras 
publicas, d'onde S. Exc. pode tirar re-
curso para casos taes. f• a lei de crça-
mento vigente se diz: 
-E~tradas,pontes,cadeas, navegaçllo 

do rios &, autorisadaa etn leis espec•aos 
ou ajuí.io do gooerno-151:773$0·10. 

O Sr. H. Sales;-Mas silo dospezas 
decretadas. 

O Sr. M. Fulgetl.:io:-Portanto, era 
aqui o caso de S. Exc., lançando mllo 
da autorisaçllo que lho é conferida pela 
lei que àcabo de citar, mandar pela 
verba-obras publicas--entregar A com-
miaMo das obras da matriz da Piedade 
a pequena qur.ntia do 2:000$000 para 
reparo dos templos estragddus. 

O Sr. Drmnond:-Mas essa ver·ba é 
para despozas determina.da, pela as· 
semblea. 

O Sr. M. Fulgencio:-V. Exc. te-
nha um pouco de paciencia D.z a lei do 
orçnmento: (lé). 

O Sr. H . Salet:-Mas do obras de-
cretadas. 

O Sr. M. Fulge1tC10:-Ja se vA que 
o governo tem A sua disposiç4o esta 
llUnntia, e della podia ter l'lnçado ma:o 
no caso de que se trata, tirando 08 
2:000$000 para o concerto el os templos 
estragados. 

O Sr. H. Sales: -As,lm, com esse 
arbítrio, nunca mais poderiamo! ter 
um systema financeiro. 

O Sr. M. Fulgencio:-0 case é ur-
gente, os templ~ estAu completamente 
estragados. e é ern casos taos que a 
lei lhe dA o arbítrio de empregar os 
dinheiros publicos. . 

O Sr . .Drrmwnd:- Pois vamos votar 
o t1uxílio necessar io. 

O Sr . M. Fulgencio:-Perdllo, meo 
collega; V. Exc. est~ . se mo~t~ando 
a~~ um pouco anti·rehJtOSO (rtsad<J$). 

O Sr. DNmoncl:- Nio apoiado. 
O Sr. M. F'"gencio:- Trata-se de 

reparar os te:J!Plos, nóJ •o moa ea\ho-
licos, apostoficos romanos (apoiados), 
n«o podtmos nos reousar a ifs'l. 

O ln,·eruo àproxi lna-se, o ~ no-
~~s deputados ~bem que ,aqulllà que 
ho;e pode no:~ cus~r ~ous ou ~~· 
se formos a eseerar que a assem-
blea vote fundos, que a lei áe orça• 
monto respectiva entre em exeeuQto, 
que a quota votada seja entregue etc, 
poderA n08 êustar 20 ou 30 (apoiado$). 

O caso é urgente, e as medidas· dp· 
vom ser toma!lâs de pronpto para 
OYitarmQS mal maior. 

O Sr. C. So~na:-Mos nada disso 
tom que · YOr com o requor\mellto. 

O Sr. M. Fulgencio.-V. Exc. en· 
tao ontoode que ntlo se dne dar esse 
auxilío 6quella populaçAo ,desvalida f 

O Sr. C. Sena:- Apl'('sentem o 
projecto, que eil voto por elle. 
O Sr. M. Fulgencio;- V. Exc. onten· 
de quo a prosidoncia da t>rovincia olo 
dovo man•lur dar e3Se dmhoiro para 
concerto rios templos J. · 
· O Sr. C. Sena:-A · assemblea e. que 

deve mandar dar, e nlo o prell.idente 
da província. 

1 
.. 

O S ... M. Fulgencw:-Se os JlOOtes 
depntados entendem assim, eu e meos 
C!lllégas de opposiçllo 'enten4eâios de 
modo divors>; e nas mlos do Exc.,y.re-
sideote de província estA o pedido que 
eu, em nome da pooreza e da raligía:o, 
f11ço ã S. Exc., istq é, de mand11r en-
tregar A commissAo .ie obras da matriz 
daquella localidade ·a quantia. de 
2:000$000 para reparos dos templos. 

O Sr. Morelnohn:-Se o Sr. conse-
lheiro conego S~nl'Aona estivesse na 
presidoncia, talvez ja tivesse providen-
ciado. 

O Sr. H . Sales:- V. Exc. n!o lem 
rasn,, para suspeitar da religiosidade 
do ltxc Sr. Dr. T. Ottooi. • 

O Sr. M. Fulgencio:-Por saber 
que S. Exc. o Sr. presidente da pro-
víncia é religioso, é que espero q_ue o 
pedido que Caço, em nomo da pobre.aa o 
da religrlo, seja satisCeito. 

O Sr. H. Sales.--ü nobre deputado 
apresente um projec1o nesse seniido. 

O Sr. M. FUlgencio:-')o formos a 
&$parar que seja votado um projecto 
oes1e sentidô, as providencias 8'ó serllo 
tomad., d'nqui a 1 anuo ou mais, e 
até IA estatlo os temploscompletamen• 
te artuinados. · 

O Sr. H. $ales:-.Apmente, ~uo t~ . . 



-ANNA. E&. 

lhe ns~evord' quõ em 2ó' dias osth'rA 
votado. 

dSr. M.. Fúlgenéio:-Os rtobres de-
pú~dbs nlló qul!rem que s~ dê essa 
quaotia para reparo d03 terrt~lus', mai 

· eu' e~~rego a g'ueatllo ao E'xln. ~r~i
denté dll ')k:ivi1fcia, que,eslóu certo, to-
marA em coilsideraÇlto" pala•ras que 
aqui lhllt profba i lo; e, converréido 
disto, pe 1i V. Exc. que consu I te A 
cua~ ae c h~enh na rettrada do meu rc-
qderilllento. (illwito1bem da maioria). 
~ A caia~ séndb consuhâdâ, cõncede a 
rãtlridi db requoriinecto. 

Edtra enl dlscu~ o requerimento 
do Sr. Moretzsohn SQbre .os factb!!, que 
a'e' ddram elti OOngoôhas do Campo: 

O 81:-. Drunu~.rld:-8r. pre!i-
dehw, cabe-me, 4!m'bora o mais humil• 
de do~ membtos da maioria (nao apoia-
dos ge,:l:tes), a grA~a miB!'I!o du respon· 
dor ao nobre deputlldo resiJente o'esta 
capi tal as graves con·i~eraçôeJ por &. 
Exc. fe1tas relatinmento ás occurren-
cjas hayidu na freguezia de Coogonhas 
do'Campo. 

Sr. presidente, ouvipdo hontem o 
nobre deputado, acred1tei a pr incipio 
que a paz publica ro.a profuudame.nte 
alt!)rada n'aquella Creguezia, que os 
níab !lagràdbs direitos correrllo alti 
iínminente r isco,o que a s3grada pes;oa 
do nobre Sr. bar!o de Congolibaa esti-
vera em grande pori~o ... 

O Sr. M. Fulge11C1o:- Insultos a um 
ctihse1·vndor nao· :valem n,ada ... 

O Sr. S. Ferra::-0 subdelegado 
tàmbem roi insultado. o.s,·. Drumond:-Mas o exame de-
ttao• dos 'factos felizmente se encarrega 
áe provar o conlrarro. J\s providonclus 
tOrU.das pelo admihistrador da provin-
cía' lhstllb_ para convencerem o nobre 
deputado t111 q.ue o governo nllo se de>-
cuidou de applicàr QS meios aufficien-
tes, nllo só para quo so restabqleoosse o. 
imperio da lei u'aquella freguezia, se 
ella foi realmente e<quecida, como para 
q110 nllo corresse perigo algum a vida 
du illustro Sr. barilo de Oongonhas. 

Quaes os factos nrticulados pelo no-
bre depu taduf · 

Disse S. Exc. que o Sr. barlo soffrera 
de>ncato• pessoaet, entre outros o do 
quebramento daa vidraças de sua casa. 

Mna, pergunto ao nobre deputado: a 
opinião publica indigita p~aso~ certa e 
determi,n.ada como re~póosa vel por ea · 
aes factos? O meu s:ollegá ignora a po-
aiçlo em que se acha o Sr. IJarllo de 
Congonjla~r Nilo sabe qu'e ello, com 
f1Úanto' respeitavol, todavia, pela IIWl 

extrnrila p1lxlo ' partldariá., ..... (nio 
apotddós da f?JiMria). 

Q Sr. Morel;tsohri:- E' honíem mui-
to moderado. 

O Sr. Drumond .... infelizmente tem 
chamado cont ra si a mâ vontade ~ 
parte dns habit&nles 4'aquella frl'glle-
ziu7 (N4o'apoüi&s da minoria). 

Eu garanl.ú aos nobres deputados qúe 
o Sr. barllo de Co>ngonhas, apesal'·ite 
multo re~peitavel, jamâis pode ser tiJo 
cowo um c&ntro de affeiçllo urian1me do 
povo do lugar. 
O .~t- Morebso~:-Nem tem o di-

reito de ser côoa'ervacfor. 
O Sr. Dromond:- N«o é essa á razilo; 

é que, pelo seu esplri~-G par'(Ídàtio, ~em, 
infelizmente, incàrrido n.1 dé~grado de 
grande parte dos habitantes daqueUa 
freguezra. (Não apoiados da minoria). 

U ncbre dep~tailo cumpre :> seu dé-
ver, defe.ndondo,logu nos primeiros dia~ 
de no~os trabalho>, um correlionario, 
que S. Exc. entende ter sido victima, 
como diz,do partido liberal ; mas nllô é 
assim ; a opinillo publica nlló indigita 
pessoa a I gume. como respon.snél certo e 
1mmedlato ... 

O 'r. Morel.zsohn:- E· sabido e no-
torio quo o sub1elegado foi a machina. 

O Sr. D1·umonà ... por semelhantes 
violencias. 

Srs., o que se deu em Congonhas foi 
o seguinte: 

Pur occasia:o da ascensllo do actual 
rninísterio, o~ lib"araos daquella Cre• 
guezia, possuídos do lmmenso o ju. to 
prazer, por verom collocado na alla 
administraçao um distiocw correligio-
nario (apoiados) e lmmediato repro-
sentanle deste districto, o Sr. consc· 
l11eiro Carlos Affonso, man1festarllo 
este seu regosili' com festejos, passeia-
tas, o isto quando os conservadores an-
t<lriormente Ja h a v i tio feito o me$ mo 
com a suspirada ascensllo do Sr. Pau-
lino, qu'l mallogrou-se. 

O Sr. X. da Veiga:- Entllo deseja-· 
vlltJ a queda do Sr. Martinho Campos f 

O St·. DI'UniQnd:- N une a desejar ao. 
Expandiril.o-;e em justa e moderada 
alegria pela ascensão de um correli-
gionario distiucto, e querido represen-
tante seu no parlamento. 

O 81·. M orel.:sohn:-Nes!a expanslro 
excedcrl!o-se. 

O Sr. Drtmiónà:-Niio so t>xcede· 
rão ; ó quo bouve, naturalmcntu, : . .1· 
gunHl p~SiOa desaffecta ao Sr. barão 
do Congónhas, que, para f:\zer incorrer 
em censura publica o partido lib~ral~ 



prehleoou-M da ocC.lsião o praticou 
esses desacatos. 

hhs ba algum liberal indigilado pela 
opinillocomo responsavel poresso roctuf 

O Sr. X. da Vsiga:- Ha. 
O Sr. Drum<riad:-Qnem f 
O Sr. X. da Veiga:-0 subdelegaJo 

e o padre Calnrllo. 
O Sr. Drumond:-Cbegarei lá. 
O Sr. Morel.zsolm:-DesJe que o go-

verno nlloinandoú, como erasau devur, 
abrir l!m inquerito rigóroso &Jbre os 
fact1ls .•. 

O sr. Drumond:-Eneotou mostran-
do as providencias tomadas pela ad-
mlnistraçlo; vamos dovagnr, a histeria 
ê um pJUCO longa. 

Dado o raot1l do JlUebramenlo dai 
vidraçâs· da casa do Sr. barilo do 
Congonhas, facto lastimad.o pelo par-
titio liberal do lugar, no dia seguinte, 
sem que a ~pinia:o publica apontasse 
pessoa cer la como rt>s, onsa,·el por esse 
dosacato, deo-se uma occurrencla, que 
o nobre deputado nllo as~ignalou, rnns 
que eu a!SlgdflO, qual ·a de uppnro-
cerem também qUebradas as vidraQ&s 
da casa do Sr·. Eiras, subdelegado de 
policia, por ordem dll Sr. barll•l de 
Coogonhas, quo. entoodeod11 que a ag-
gressllo que s11ffrera fôra detorm\nada 
pelo Sr. Eiras, quiz tomar prompto 
do;forço, e n•• dra seguinte mandou 
quebrar-lhe as vidraças. 

O Sr. M. Fldgencio:- V. Exc. nllo 
JK>do as>enrar isso. 

O Sr. X. da Veiga: -Elle ara in-
capaz d'isso. 

(H a outros apartes). 
O Sr. Morel:solm:-Eu creio que 

V. Exc. eatll mal informado, porque 
o Sr. Eiras nllo se queixou do vlolen-
c!a alguma nos artigos que manduu es-
crever no Libet·al M it&eiro. 

O Sr. Pre1idenle:-Attooç4o I Os 
apartt>s sito prohibidos pelo regimento. 

O Sr. Dr"mond:-Pudem dar, que 
nlto me iocommodtto. 

No dia seguinte, passando o Sr. 
Eiras com sua Sra., que se acha ado-
onta<la, ao eofrootar a cu.:1 du Sr. 
bara:o de Coogoobas, foi por este pu-
blícam6ote insultado, nilo só em sua 
pessoa, como na de sua senhora. 

O Sr. Lemo.Y:-E á muilo moderado I 
O Sr. Drumonc.t:-0 Sr. Eirae, em 

vez de logo wmar desforço, como 
podia, procurou o recul':IO da lei e 
intentou um processo crime de injuria 
contra o Sr. bua:o de Congoohas. 

O Sr. Moret.nohn:- Disto nlo sa-
biamoe"ll6$1 alnd.: vai sei' proce•sado I 

• 

O Sr. l>r<umond:-Eb o anjo dé vir-
tudM, na phrase ch~&tusa do1 me~ lft.'\s-tre collega pGÍo 1.• dislrloto, se ê ~ 
da pobreza, como dih'lle o nobre dàpuL..-
do, ~e em torno d'ellb ee agrup,ao oà 
habitantes d'aquelLl freguozia, êlirn'l á 
que, desconhecendo o camtoho da mo-
deraÇllo, que O! seus antocendentes ga-
rantillo, o illustre barao nJu pôde éoi\.. 
ter-se, o !oi iojul'iar a~uellp que na su~: 
pai1âb partida ria syppuoha como au)Jr 
das ofl'ensu feiw em sua casa, ' mu 
olo contra soa pis:10á; autO'rLa esta so-
mente imifutada ao Sr. Eiras pelo Sr. 
barllo de Conl;ophas do Campo, e ja-
mais por qu<1lquer outra pessoa alli 
re~idenwf 

Perguntu eu a~o meu illY:slradó cbl-
lega: o pre~idanto da provlncla crasoo 
os braçu~f Providencias foram 'tomaduf 

Sim; o illnstrado adminlstrddor- da 
proviocia. que inicia a sua administra-
ção sob tao bJns auspícios, J: Jlan<lo de-
vidamense as glorias de que ê hllrde'iro, 
n11o cruzou os braÇos; soro demora !ez 
com quo o delegado de pulicla desta ca-
pital toma.se a mis~llo de Indagar dos 
~act_1s, de e.~rir ioquerito, para qoa a· 
JUSttçn publtca; pode.se colher aqoella 
que se demonstrasse ser o respoosave.l. 

Qual outro dever qn11 por parte da 
admioistraçllo nao· foi eumpridot E!ltá 
nllo podia processar datormioadllmeote 
a ull! ln~lvtduo, pllllil -o, quando ~inda 
ullo se i1oha aberw inquerito, quando 
ainda pesquizas nllo tinham sido te'itu, 
quando atoda nao havia a menor lu 
que podasse mostrar qual o culpado. 

S. Exc. foz o que estan a seu al-
cance, mandou um delegado desta ca• 
pital, o Sr. capita:o Jaclotho, a Oon!fO• 
ohas do Oampo conh8CIIr do que hàv1a; 
desde que o orgllo da opposiça:o denua-
ciou o Sr. Eiras como o rMponsavel 
por aquollos lactJs, S. Exc., sabendo 
que ollo exercia o cargo da subdel•· 
do, tratou da nomear 1.• aupplento 
da subdelegacia um distloc·to ·moçó, 
alheb As p1ixOes de localid•des, 'tl que 
poloaio abrir inq uerlto de modo a ·po-
der-se descobrir os culpado•. 

O Sr. Moret..sohn:-Qnal o resulta-
do desse ioqueritof 

O Sr. Drumon<l:- Respondo-lhe 
com a mesma petgonta, porqué o lo• 
queJito-aioda nllo 9lllá terminado; por• 
taulo na:o se pode saber ainda do re• 
sultado. 

Ora, se ollu se pode sabor a iJllla do 
rMultado, como ja se pode vir a ~t& 
t ribuua accusar a admloiitRÇio, caQoo 
sural-a f • • 



~ ANN&E8. 

O Sr. Moretnohn:-0 Cacto 
t4o recente a.s~i m. 

I 
ollo é 

O Sr. Drumonà:- Yai o nobre de-
putado sabe que ntio se podo formar 
proéesso, salvo o cM'o de queixa, sem 
o ioquerito. 

O inquerHo foi ordenado pela admi-
nistraçao, poro~m n!IJ esta ainda con-
cluído. 

Como podo accusar-se a presidencia 
de n!Ô ter tomado provtdencias f 

A adminislraçllo tem tomado as pr.>-
videncias que. o caso exige, Sr. de-
putado; a administr.1çao tem todo 
empenho em restabelecer o imper io 
da lei, em que justiça sej1 feita â 
todus, a gregos o troyanns (apoiados). 

O 87'. Moretxsohn:-Creio que tem 
boa vontade. 

O Sr. Drwnond:-E ella hnde Slr 
feita, e a lei hado ser re3poitoda. 

O Sr. barilo de Cong.tnha! do Campo, 
vindo a esta capital, foi ter com o 
Exm, Sr. Or. T Ottoni acerc.1 dos 
oxoosscs que diz:ia terem sido prati-
cadO! ct~ntra sua casa, e S. Exc., o Sr. 
presidente da província logo tomou 
as pr.>videncws. E' "erdado quo o Sr. 
barão não iso diriglo ao cheCo de poli· 
cia, e nem era preciso. para que tao 
distincto funccionario tomas;e as prll-
videncias a seu alcance. 

Pergunto eu: aberw o inquor:to, co-
nhecido o criminoa •, qual o posso que 
mas podia a a hnitustruçilo adiiilltar so-
bre es~o~ factos f Trata-se de um cri-
me particular, em que tõ Cllbe a acçilo 
de queixa por parte do bardo dt~ Con-
gonhas; a justi~.a publica nao pode pro· 
cessar o autor des;es excessos, quero 
q_uer que seja, pl r que V, Exc. sabe 
que o crime de que se tr~:. ta é pura-
mente particular. 

Se a~m é, se um ioqucrito eslâ aber-
to, 53 as providencias ao alcance da 
a~mini,t raçilo Curam tomadat, se a opi-
niao publica, se as provas tunda ndo 
incropam o Sr. Eira~ como o respon-
~~~ vai por esses factc•B, como q ucr o no-
bre collega que es~e cid .. dA••, que e;se 
funccionario publico, da confiança do 
governo, seja demil lido de ante ma:o 1 
· O Sr. S. de Re::ell(le :-Ha necessi-

dade delle para o~ dtas 9 e 19. 
O Sr. Lemos :-Nao apoiado. 
O Sr. Drumond :- Esperemos os 

aconteciment •s; se ficar demon~tralla 
a culpabilida.le do Sr. Eiras, fique 
corto o nobre dopubdo que a adminis· 
tr.1ç40 demilil-o-ha; mas, por em 
quanto, não pode, nem deve Cazel-o, 
forque nem •equer remotamente SI) 

mostrou a sua responsabilidade nest.a 
excessos praticad•Js em Congonh~ do 
Campo. 

Quiz o nobre deputado ainda provar 
qlie, estando o Sr. Eiras fallíd•1, nllo 
podia exercer o car~to de autoridade 
policial. 

O Sr. Moret:sohn :-E nA~ estando 
r~ballilitado ainda. . 

O Sr. Drumonà:-:\la• o meu colle-
ga labora em engano; o Cacto da tal-
lencia do Sr. Eiras dou-se ha tempos e 
é facto que nllo desdoura a ninguem 
quando nao é revestido do !raude. 

O St·. M oret;sohn :- Nem eu disse 
iSS<J. 

O Sr Drumond:-E' um accidente 
da viela a que t 1dos, os rnais arortuDII· 
dos mesmo, estão sujeitos, maa que 
uno t ra a ning11em o caracter e re-
~peito. 

O Sr. Eiras na rea lidado foi pro-
cessado por CallenciJ, e pronunciado 
como fallido Craudulentamunte. Mns, 
postertormente, nllo sei se ja em grao 
de recurso, pelo finado Sr. Teixeira do 
Souza, filho do Sr. bartlo do Camargos, 
onlA•J juiz de direito e genro do Sr. ba-
rllo de Congonhas, foi olle julgado fal-
li lo. rnas fali ido sem f•·aude, casual· 
mente. 

p.,,·gunto eu : uesta:s circamsbnciaa 
a falloncta era causn para que o Sr. 
E:ras nl!o fos!e nproveitndo pelo go• 
verno, desde quo Inspirava-lhe confi· 
ançat Eile facto inhnbilitava-o para 
exercer um emprego publicot 

O contrario d•sto, roeu collega, en 
ja vi tlrmado em ume~ coosult.a elo con-
selho d'&t.ado, de cuja data não me 
recordo. 

Porbnto, acredito que, lendo a ad-
ministraçâo tornado todas as providen-
cias, lendo mandado abrir inquerito, 
nilo tendo o Sr. Eiras sido julgado in-
digno da conftança da a:lministraç4o, 
nãu sendo-lhe motivo de dosar a fal-
lencia, de que foi victima, p"rque nlo 
fui fraudulonh, na1 podo S. Exc.,para 
s.lli.fuzor a opposiçâu unicamente, 111-
vrar contra este clistincto l1b3ral uma 
deruiss4o, só porque asstm convem aos 
u1 tu i t ·~ dus no:s os ad vor~a rios. 

Folg" que os meus I! lustrados colle-
gas, exercendo nobremente o seu man-
dato, como v.to fazendo, tenham sempre 
occa~il!.o de offerecerom â di~ou.ssão ma· 
terias da ordem da de que nos occu r R• 
mos, porquo da sua discussl!.o m.i'" u-u 
vez nos convencemos de que,em vez d:t. 
1.• autoridade publica da proTincia,seu 
digno adtninistr~dor, merQcOl' a ~~~~~~-
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ra da opinil!o, adquiro direito ao re-
speito o est ima p~:blica. (Apoiados). 

Sao osLas, Sr. pro$1donto, n.s coosi-
doraçõo3 que me parecem suffic1ontes 
paru esclarecei' os factos, o que eu pro-
du1.i orn at~enç.a.o au meu illu~lrado 
collega, o Sr. Dr. Moretzsohn. (Muito 
bem! muito bem!). 

O 8 r . Xa"ie r da Veig a:-
Sr. presidente, sinto, e sinw Sincera-
mente, que desde ja nllo possa, acu-
dindo ao appello que dir.g1o á assem-
blea provincial o ~xm. presidente da 
província, consagrar o~pecialmente a 
minba allenç!o para ossos dons agen-
tes da prosperidade publica- a loco· 
motiva e a e~cola-Utu justamente pre-
conisndos por S . .Exc. em aeo relatorio. 

Srs., ascistimos em var10:1 pontos da 
província ao oaufragio do direito e da 
lei (apoiados da minoria); e no,tas 
circumstaneia.s,Sr. presiden1e, V. Ex.:. 
comprebende que, st'ndo o d1reito e a 
loi altas manifestações da v1da moral, 
nós dn minoria ndo podomos sacr1tlcar 
os noasos deveres, d~ixando do defen-
der numerosos correligionarios e ami-
gos, vielimas da oppre~~Sao o do arbítrio. 

O Sr M. Fulgeucio: - Apoiado. 
O Sr. X. úa Yeiga: - E' o caso em 

quo o preceito conbec1do- primo vivere, 
deinde phalosophare- é ri:J~rasameule 
impost'.l. 

l!:'pcro m~is, Srs ., quo a nobre maio-
ria, ondo vejo tantos car<1etores dislin-
cto' por sua illustraç!Io o por seo pa-
triotismo, ha do oooperar com a mino-
rm conservadora desta assemblea no 
intuito elevado de orguormos uma bar-
reira ao e~pi rito de ínsubord1naçllo e de 
desordem,que em ntios pontos da pro-
víncia vai men:ucabando a lei, zom-
bando dos princípios, quo !!lo a base de 
nossas tnslituições o a mais segura 
garantia da prosperidade publica. 

O S1·. M. Fulgencio:-Muito bom; 
nllo esporamos outra cou•a da maioria. 

O S1·. H. Salcs:- E podem contdr 
com im. 

O Sr. X . da Yeiga: - A independen-
cia, a nobre a lt1\·ez do caraehr de meos 
illustrcs collegas da maioria, garan-
tem-mo, do antemllo, quo S. Excs , nu 
npoio que prestao ao Sr. prosidfnw da 
província, na:o saeriftear .to jamats os 
nltos interesses dn lo1, os palrioticos 
do \•et·es do que se achllo IncumbidOs. 

O S1·. Severiano de Rescnde:-Mui-
to bom. • 

O Sr. X. eúJ Veiga:-Asstm mo l!ro-
nunciando, ou posso ofl'orecer , na mi-
nha curta o obscura vida publica (não 

apoiados), um pequeno exemplo, para 
que ua honrados membros da m.aioaa 
nAo acreditem que esta minha lingua-
gem é de hoje, por estar collooado oa.s 

. banondas da opposiçao; nl.o, Sra., tom• 
po ja houve em q11e n'esta casa, inver-
t idus as posições, fazendo eu puto da 
maioria cooservado>ra de entao, coope-
rei com a peq uoua opposu;Ao liberal 
para erguermos uma barreira, em eer~ 
to período, à adminastraQIO, que eu·e 
alguns collegu ju)guamos mal impi-
rad:~; de que pode dar testemunho o 
nobre deputado residt~nto na ltabira. 

O Sr. Drumonã:- E' oxacto. • 
O Sr. X. da Veiga:-Sra. , é esta a 

primeira sessa:o da lSBSomblea l egisla· 
\lva minein eleita pelo 'foto dlrec~ 
da província. E' t!Jmpo da quebrarmos 
os f Olhos moldes dos preconceitos e das 
paixôes partidarias (muito bem) e de 
encararm• s os negocios publicos pelo 
alto prisma dos interes~es da sociedade, 
e nllo do uma política mosquinba, ta-
canha e corruptoral 

O 81·. Sevenano de Rese'lde:-Po-
lilica inaugura~a pelo minister io dos 
magos. 

O Sr. X. CÚJ Veiga:- Ouvi com a at-
teoçlo, quo bem merece, o discuno que 
acaba de prof~rir o meu Uluatre amigo. 
S Exc., procurando de!ondlr os seus 
mal inspirados corroligionarroa da fre-
guozia do Congonbas do Campo, diiiSO-
nos com um desembaraço, que en ra· 
nboi assaz, que o Sr. barllo de Coogo-
obas nào é um homem como o doacre-
voo o meu nobre amigo representante 
do 1. • dislricto, e sim um cidadlo, caja 
pJÍXllO rart idar;a é geralmente reco-
nhecida 

O Sr. Drumond:- E' o qae consta. 
O Ser:et'iano da .Ru•nde:- Oontra 

isso protesta a opinil o publica. 
O Sr. X. da Veiga:- SN., nada mais 

injusto do que o qullli1lcallvo do par~i
dario AfOixooado o exaltado, dado pelo 
nobrn dtputado ao venerando Sr. barlo 
de Coogonbas! 

Ninguem ignora que este distincto 
cirladao é n'aquella paroebia como qao 
um p1triarcba, modelado pela antiga, 
um nnciAo raspei~ vel, cuja mio cari-
dosa se estende para os pobres. E' alll 
tambem um elemento do ordem, oou-
stanto am1go da prosperidndo local, es-
pírito bem!azejo (apoiados), que tem 
sido do grande utilidade para aquella 
povoaça:o (apoiados) em diversas oeca-
siô a. 

O Sr. Seoeriano de Ru~Nk:-la• 
ftuencia bene6ca. 



O Sr . X. da Veiga:- Para conlr.l-
por ao nobre barl o de Congonhas, deste 
modo tio mal julga'.ln, o nobre depu-
tado fez.nos o panegyrico do~ celebre 
subdelegado, fuAo Etras, indivtdno que 
nem ao menos pode legalmente exercer 
as f 11 ncções desse cargo ! 

O Sr. Drumolld:-Porquo f 
O l:lr. X. d4 Veiga:- Porque a lei o 

prohibe. 
O nubJ•e deputado deve recordar-se 

de que o regulamento o. 120 A lei de 
3 de Dezembro exige quo, par" um 
ctdad!lo ser nomeado autolidade poli-
cial, tenha os rettuísitos de eleitor. 
Esta diepJsiçllo a legislaç!lo eleitoral 
ultima nllo innovou ; e, tendo esse 
individuo sido excluidu, pela Relação, 
da Hsta dos eleitores, o presidente 
da província devia, cumpr indo escru-
pulosamente o snu deve r, dar-lhe a 
~misslo de autoridade policial, em 
virtude da lei. Nilo proc~Au , porem. as-
sim o Sr. Dr. Theophilo Ottoni , tal \'CZ 
por lnmentavel descuido, tal vez em ho-
menngem,mais lumcntavel ainda, a in-
teresses pol í ticos duquella loc<tlidade ... 

O Sr. Se!Jeriano de Resettde:- E' 
i rrespond i vel. 

O Sr. Drumo1ul:-Não apoiado. 
O Sr. X. da Veiga ... e c u, quo o 

censurei pela impren.a, cumpro mera-
mente o meu dever, dirigin lo·lhe da-
qui novas ceniuras . por ter S. Exc. 
infringido n lei e n!Io consulta1o os in-
teresses puhlicos. 
- Sr .. , nllo silo factos isolados estes 
da parochia do c .mgonhas, do que no~ 
temos occupadil. 

E i tamos em um perioio anormal, de 
ab•JS03 e de desorJens, abusts o des-
ordens não raro ac •r •çondo~ pela au-
toridade JIUblka (apoiados e nno apoia-
dos) . Os desordoi•o• e os tu r bulentos 
em dh•orsos rontos da pro,·incin teem 
tido, directa ou indireclnmen te, a poio 
e aultili, officiaes. (Apoiados e não 
apoiallos). 

O Sr. Severiano do · Resende:- Em 
S. J ollo do El- Hcy nssim o tem stdo. 

O g, .. X . da Veiga: - Eis uma tbese 
rigoro~ameote exnc\3, qne eu passo a 
de monsl ra r, referindo, a inda que ligei -
ramente. vnrios factos, de alguns dos 
quaes a cnsn deve ter conhecimento, 
porque sno de publica notoriedndo. 
• O S1·. D1·um011á: - Anirnados pelo3 

po<leres publ icas, nilo. 
O Sr. S:IJeriallO de Resende:-Sim, 

senhor. 
O S1·. X . d{l Veiga: - Sim, an imados 

~ ~r.>togidos pelo~ poderes publico!1 t~: 

mos visto o vemos ainda OJ dos~rdei
ras pertu rbarem a paz de varia• loca-
lidade~ . commetLondo t..>da a sorte de 
excessos. 

Cumpro dizel-o com franqucz~ o lcal-
dade:-nesta provi o c ia as condições de 
segurança intlividual o de orgaoisaç!Io 
do corpo pol icia l nunca íorâo rigoro-
samente sat;sfactorias. A-sim me pro· 
ounciando, dou testemuuho da isença:o 
do meu espírito, mas esporo que os hon-
rados membros da maioria t ambom rc-
conheçao que, jamais, em circumstan-
cia alguma de nojsa prov íncia , excepto 
em ep1cas de r .!vol ução, es.>as condi-
ções, a que acabo de ma refur ir , forlto 
Ulo deploraveis como na nc tualidade. 

O Sr. H. Sales:- Não apoiado, es-
tão a hi os relatorios das administra· 
ç<Jes passadas para re·ponderem â V. 
Exc. 

O Sr. X . da Veiga:-Eu acudo 
ao appello do nobre deputado. Nilo de-
seja,·a aloognr-me, mas o aparte do 
nobre deputad•l me obriga a funda-
montar o meu nsserto com o testemu-
nho dos administrador es libcraos o ~o 
c~m elles. 

O Sr. H . Sales:- Vej t os rclatoriils 
das admin istraçoes liberaes e conser-
vadoras. 

O Sr. X. da Veiga:-N:to pre!endo 
na minha argumentação sorvh·-me de 
uma ;ó autortdade conservadora. 

Vou cthr opini<JOs insuspeila5 à nobre 
maioria, cuja atlençllO felicito. 

No rolutorio apNsentado à asssm· 
blea provincial pelo Sr. Rsbollo flor· 
ta, a 15 da Out ubro de 1879, lê·se o se-
guinte, que é assaz expressivo (/é). 

.. Si me pr.muncio de.'IL'arte em l'e• 
laçi!o illr.toquillidado publica,nilo pos• 
su d izer outro t ant:> da ~eguranç.'\ in· 
dividutll, po1 que vejo crescer de dia 
em dia a estatistica elos crimes cori-
t,·a a pessoa. As car,sas deste estado 
anormal ... ,. 

O ex·chefe de policia, Sr. Dr. Car·los 
Oltoni, iususpei tissimo pa ra 11 nobre 
m"ioria, dtzia em sou rela torio de 9 
de Sete mbro de 1880: 

c lnful izmonte. o que se d1z da trao-
quill idndo publica não se pode dizer da 
segurança individual , t·epelillClO·sedia-
t·iamMie cn mes. que atle11tao contra 
a vida e scgurallÇ(l d{)S cidadãos . 

c Factos mwma/os e extt·ao,·ditla• 
rios so ulm succodi1lo na p or u ..... 
alarm~ndo o descans • do la r llOm03tico 
e a tranqulllidade das povoações, ra-
;e,.dQ na$cer a convtcçao a1·raiqaãa. 



em muitos de que Minas está fe bar-
/Jarisando. • 
' Em seguida, ~p<~Ci6coodo as causas 
deste cstc1do deplorava!, enumera o Sr. 
C. Ottuni outro outra•: c •• a rnal en-
tondida ccm<les.:er~dencia de autori-
dades que sacri(IC4o seus deveres 
para ntto porem em risco suas rela-
ções ... a (aciliJ:J,áe com que se cld pra-
ça a indioiduos e/Jrios, desmorali-
sados ...• 

Por sua vez, e com louva vel fran-
queza, assim exprimio-so o Sr. senador 
Meira do Vasconcellos, oo rulator !o de 
7 de Agosto de 1881, lido perante esta 
assemblea.:o 

c A força publica, principal ele-
mento de ordem e condição indispen-
aavel da garantia e segurança da v1da, 
honra e prllpriedade, tem prendido 
minha attenção. 

c Erllo fr~quentes e repetidas as 
roclnrnaçõ~s cunlra os desacatos e in-
suborclil~ção dos soldado~ do polocia 
distribuídos em d~st.ncamonlos pelos 
muoicipios, e bom as~im as requisi-
çcJo~ das a utol'idades poli c aos e judi-
ciarias, quer parn substitu!ç~o de 
pr.tças in:;ubordinadas. quer para aog-
mento de de:stacamentos ou collocaÇ4o 
de novos, onde ntto havido; esse ser-
viço era feito sem ordem, nem syste-
ma. llaoia completa conft4s1Jo, os sol-
dados mudavão cte destacamento, sem 
sciencia, nem conhecmtento das au-
tol·idades superiores, ás IJUCS até sem 
o1·dem da autoridade lccal, e u'aim 
enlo constantemonto alte rados, dim1· 
nuidos ou augmentados os deslacamen-
tos pelo livre arbitr:o das proprias 
praças ou, quando muito, das autorida-
des policiaes e respectivos comman-
dante •. • 

Và npreciaodo a as:~omblea n aoar-
chia que se tem intro1uzido oeste ramo 
dn admioistraçdo publica. 

c Meu illustre nnteces:or, no rela-
torio com que pa~suu-me a adminis-
tr<~Ç40 da província , ass igonlou a falta 
de discipliua do corpo policial, e cha-
mou minha attenç4o p1ra o pe.ssimo 
estado moral ria maio1· parte das pra-
ças rle pret desse corpo. 

c Dom adquiri a convicçllo de que o 
cot•po polici~l se achava .em completo 
estado de deso1·ganisaçtlo, sem di$ci-
plinct. nem t·egimen militar; ndo erão 
somente os destacamentos locaes, que 
cat·eciao de disciplina e mo1·alidaúe; 
a illÚ&sciplina e insubordinaçãO encon-
travdo tristes e dep/Qraveis exemplos 
,.a dirccçao e adminislraçdo do corpo, 

na capital e (ora da capital; fiO qulll'-
tel e nos destacame~&tot locaes a (orça 
policial era constafllemente o alvo de 
queia:as e reclamaç6es por ac&os re-
prooados e até criminosos praticados 
pelos soldados. 

c O Dr. chefe de policia coo8rmou 
esso j u!zo nos seguintes termos: -c a 
disciplina o moral1dade do corpo poli· 
cial tem es~d.o muito aquem do que 
erà para desejar. 

c Os archivos desta repartiçJio estio 
cheios de reclamações 1\e toda parte 
cun tra os destacamentos locaes. 

c Em muitos lugares os tolclado& 
do corpo policial sao os principaes 
ogen.tes da insubordinaç4o e da des· 
ordem. 

c Nilo tem havido apuro na escol4a 
das praças, tendo se tornado o corpo 
receptaculo, em geral, de indioiduos 
de mds COildições, que 8/Io absolula-
mente inca1>a;;es fJ<ôra qr~alquer outr.Jl 
p1·o{lssao Oll modo de vida. Salvll às 
oxccpções. 

c Mais de uma \'ez os autoridades 
loc3es toem laoçadu mU:o de p11iso.n08 
para conter os saldados nOll seus da-
v.,ros. Urge mais do que uunca UIIIÍl 
providencia,que pooba cobro a est& tá-
wenla Tal est.ado de cousas. • 

Eis ahi, em apreciaÇ(Jes insuspeitis;-
simas, o que !!lo o corpo de polieia e l. 
segurança individual entre nós, na 
actual regeoeradora situaçllol • 

c Ct·esce de dia em dia a estatist.ica 
dos crimes. E3tamos em estado anor• 
mal . .. 

c Repelem-se diariamente crimes 
contra n vida e segurança dOll cida-
daos. • 

Factos anomalos e ea;traordinario$ 
alarm!lo as populaçaes, gerando a con-
vicção de que Minas estd se barba· 
l'isando.• 

E entre as causM de iaes calami• 
dados, os mesmos ill11stres adminis· 
l radores liberaes assignalllo: 

c A condescendencia das autoridades 
que sacri6c!o seus deveres ao in\eres-
so part cu la r . 

c A facilidade com que se dà praça A 
indivíduos ebrios e dO!moralbados, au-
tores de desacatos e :nsubordinaç!o, 
som disciplina, tlifnos, em suruma, de 
um corpo policia receptaculo do In-
di viduos incapaze~. e que encootravllo, 
na propria administraçãJ do mesmo 
corpo, tristes e deploraveis exemplos! • 

Jà vê o nobre deputad•>, digno repre-
sentante do 7.• districto, que, quando 
enunciei-me a respeito do eatado lu~ 

• 
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timav~l do segurança individual o ro· 
lliument l do corpo do policia, dizen lo 
que nunca nossns condiçõas a este re-
speito fllnto Ulo mis, nao avancei St>não 
proposições quo aOles de mim banão 
sido emittidas com justos fu ndamentôs 
p~las d iversas adminislraçõcs do actual 
domínio liberal. (Apoiados). 

O &·. H. Sales:- E' o quo se diz des-
de 1871. 

O S1·. X. da Veiga:- Perdilo, as opi· 
n iões que ci tei afflr·mtlo quo nunca as 
cousas forllo rllo màs comoactualmtnle. 

O Sr. H . S2le.s: - Rofer em-se a hrs-
toria do pas:;ado tambem. 

O Sr. T . da Molla:- IJo pnssado,que 
era inelbor do que a uctualiJalle. 

O Sr. Severiano de Resende:- Ha via 
escropulo na escolha d<} agentes do go-
verno. 

O ~ r. X. da Veiga:-Depois destes 
factos, artrculad JS e domonstradlls nos 
relaturios das administraçõJS liberaes 
a 1teriures, outrvs Bcontecimentus gra-
ve3 se têm dado na pr.,vincia. 

O Sr. D1·umonct:- E hao de se dar 
sempre; é d11 or .lem das cousas. 

O Sr X. da Veiga:- Podem ~o dar; 
mas desde que a :.dministraçllo nílo pro-
videncia como lho compete , é digna de 
censura. 

O Sr. DrumOild:- Tem providen-
ciado. 

O :ir. X. da Veiga:- Is;o é que va-
mos ver. 

E' tal o estado do r dlaxamenlo a que 
t em chegatlo o no;so corpJ do Jl licia, 
Sr. presrdente, que ainda receut<!meote 
vimos em uma parochia bem porto da 
capi la\ os mesmos 8oldadvs do corpJ 
de policia, commanda!los por um cabJ, 
a~alhrem um con lte~:iJo uogocianto do 
Rio de Janeiro para roubaroro l ho a 
carteira! 

Este facto foi denunciado pe la im-
prensa. ou Sr. Dr. chefe de polic1a, 
~e é que tomos chefe d.J policia .. 

O S1·. H. Sales: - Temos, mu1to d g-
no e mui lo distincto. o s,•, x. da V.eiga ... não dco pro-
videncia, pelo menos a fulha c. fficial 
nãO a OlOIICIOOOU. 

(Ela cltcersos apal'le ). 
O Sr. X. da Veiga:- Não du,•ido que 

soja um cídad:Io murto dislinctu etJmo 
parLicular. Const>-mo mesmo quo é um 
cavalheiro multo osl1ma vel pc. r sau Cl· 
carac!er .... 

O Sr. H. Sales: - E como magis-
trado. 

O Sr. X. da Veiga ... mas,como func-
olonario publico, lecn sempre /Jrilllaáo 
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pela ausencia e pelo quietismo neate. 
acontecim entos. 

O Sr. 11. Sales:-Não apoiado. 
O Sr. X da Veiga: - E' tal a activi-

dadu d \1 Sr. IJr. chofo de policia, que, 
a in.! a M mesmo arraiul de Carandahy, 
tendo-se dado depoi& dosse fac to,que re-
feri, um outro atlenlado mais grave, 
ist 1 é. um as;assinatu no qual figurou 
um cabo de policia , este cabo veio man-
sa e pacificamente para a capital, e aqui 
c •Dlinua, segundo e$IOu informado, a 
fazer guarda nos establlecimenlos pu-
blico>, a f•zer a propria guarda do pa-
lado (o/i! oll!), Srs! E.tll prununcrado, 
dizem-me, no llrt. 192 do cudigo crimi-
nal, e entretanto nllo é iocommouado! 
O Sr. ch~fe de policra nllo vê, nll.o co-
nhece oo fuctos1 Dero suppor isto, pots 
não creio que sJja capaz de lranstgir 
com elles. 

O St· . .M. F ulgencio:- Isto é muito 
gra ''e, 

O Sr X. da Veiga: - Em Tamanduà 
os desacatos e desurdons da p•Jlici:ltêm 
si,lu taes, que o jui~ do direrto, insu.s-
peito, puis é liberal, acaba do dirigir 
uma representação ao gover no da pro-
vrocia, rog~&od:;-lho que faça sub:~tituir 
o desracamenlo policrald•aquolla cidade 
por ou tro, que seja moralisado. 

Em Jaguary a pollcia invade a casa 
de um elel to r, o cidadllo Antonio Carlos 
de Carva lho. espanca-o e prende-o, 
porque, Srs~ Porque este elellor, um 
homem pacilico e honesto, nao qulz de-
por como testemunha em uma causa que 
interessava cet·:.a pessoa Rddicta ao de-
legado do policia, conforme os in-
teresses della, o fazendo segundo sua 
conscreoclal 

Esle t'uclo ficou impune, como os do-
mlis. E' a regra quasl io,·ariavel nestes 
~~mpos. 

Em S. Joílo d'EI-Rey, no Pomba o em 
Juiz de F OI'Il os desaculos da policia têm 
sido narrados o cocnmontados pela Im-
prensa de ambos os parthlos, e po111 im-
prensa neutra, sem pro debalde! 

u S1·. Moret:;solm :-E em Catagua-
zes. o SI'. X. aa Veioa: - Em Calaguazes, 
como bom lembra o nobre deputado 
pelo 1 • tlistrioto, deu-se ainda ha pouco 
um conllrclo em coodtçüas verdadei-
ramente horrorosas. 

o Sr. S. Cecilia :- E forllo dadas pro-
videncias com prom1tt1dilo. 

OS,·, X. da Veiga : - Providencias I 
A simtllcs deml~sao do commaodnnte do 
llestacamonto1 E<sa licmiosao ó ·~• i•
fação bastante parn uma pvvur .. vuu 
nfl'l'onlmhl, que testemunhou ou aoubu 
haver esse com mandante mandado collo-
car um fr·eto ae pao o a bocca de um in· 



feliz, e cortar a barba de outro e os ca-
lluUu3 A uma .t""~raç.aua. ruulberr I 

O Sr. Blas i<' orles :- Para esse dÓ uw 
Uermugene~. que IWiDieWu uhl c:lllauhlu 
cuw co•·U..&,:;. 

O Sr. X . da Veiga :- E' ll·lsto que 
o nobre •IRpotalln e<•m reel'lmlnllt;(l.!ls 
prucut·u duC.mdul' ou siqu11r atlenour 
n~tanladtld' d&ltll orlle111, eoot rá os q atlas 
devemos nos erguer oni110aos (apotaàos). 

U Sr. H . ~ales :-Nilo dt~ft~ntltlmo» 
ahenJ.ados ; o que dizeu•ú~ o que o go-
verno lem providencmdo. o Sr. X . aa Velva :-unde ja. tia vio 
uma as.;emblea, composta úe c idadlos 
Independentes, como folgo de roconl'le-
cer todos \""Ó<I, estender õ mau to da in-
llulgencia sabre barbaridádes selrnHeatt 
\lesl.a ordem f I 

Um eommauJan1e de de~taeamenlo 
p')licial manda p~r um rruio de pao ua 
b.reea tlt~ um pobr& hcuoem, e cort&r a 
barba de ou tro e cs ~a!Nllus á uma in-
feliz> mulher, e e.se ho-men a10da ha •le 
encontrar uesle reei.:.&, om depúlado 
que busque ... m e«.umphs, e t xemtol<H 
ue um passado vemo to, Oilo verificados 
i.<•lvez, alteuuar a ímpres llíl \le !!tlU 
c•·uel e v il proc~hment .. !! 

O S r. Bias Fot·tes:-Nlo procu""o 
abtenunr; me exp1ic .. rei em tempo. 

O Sr . X . da Ve1ga:-l!: u faço jus~i
ça aos ~eu.titJleutos ú.o nobre· d~:~putado, 
e· por t88cl ac••edtlo que&. Exc., oomo 
t<odos nós, coud, muarà osta c ruel e 
ig nobiL f~nbu pvHCibl, oomo nunca 
huu v e em nos ia provinc:a. 

Não conheço· attuotudb semelhante. 
(Apoiados). 

Em P hÜadelphia , s~. presi•leote, foi 
assas;iuado ... 

O• S1·. M. Fulgencio:-lsto é um 
facto horrorooo. 

O St·. Silveslt·e F etraz dá um apartre. 
O Sr. M. l<ulgencJiot· - 0 que aumiru 

é que V. Exc. r.ia-se das d~sgraça~ 
a lh .. ins• 

(H a out1·os·apartes). 
O Sr. X. da Veiga:-0~ npbrohl dor 

putados devem ~ber que recentorthlu~ 
llm Philadelvh•a derdm se ~tountec•
mentos h orr .. r ost s. 

O sargento Yieire e mais duas pl".t-
çna do· destlle&mt~uto furam as~assina
dos. A voz pul.olica. .eguudo tl1zem. 
com just..1 fundamen1·•· Mtribue a au-
toria· desse a838~sinato ao proprio dele· · 
garlo da policia em .,xercicio uo termo. 

O que ha do gravidarle rre~Ul facto, 
Sr. presidente, eu· duixo á apreciação 
dá casa, e n!o terrdo provas em m11v 
dellto de affirmal' qual a origc.~m db · 
çrime. 

Cousa ctuasi toeltlelbllnte- 8.1)ilbá' d& 
uucut ror ua ctda.de de Mm!lll Novas, 
~~~bem f>C)r ~lidem do tlel~do dll p~:,.: 
h Jlla' tegundo fiê tllz. quaótõ ao espan-
camento. doi cubo Ahgelo E~teves. 

Ignoro si o goveruo provincial p rn'-
l'rllettoiou eftlcaz:monte a resp:eiw d~ta.s 
trisus~imas c ccurrencia::!J 

Sll•• numero>O• os faCIOS' d'entt or-
dem. e porque i V. Exc., Sr. p""r.: 
ri en te, me P".rm"tirá que com a fran-
qu. r.a 11 lea.ldade; que ILe earlictet i&lu, 
eu dir ija ás admini~traÇ(!es liberae. que 
untecederào- a do Sr. T heophílo Otttrni, 
entre ella~ a. de V . Ex c , algumas cen-
suras tnnlivudas, porque n!o tive~ill1 !1 
uece:tSa r io cuidaJo ll'J vreen·chilnell.,. 
d• s caq~os ole p .. licia, n11 escolha de ei-
dndilos iolon.evs para nJ.le;;, e isto em 
!'arte pelo iu tere.we pul it icu do dis~.~r
rn~ntn e leitural. (Nao apoilUios; apoia-
d.os da miJtoría.). . 

O Sr . M. Faustioo:- E' a nrai'cr in 
jnsttçn que V. Exc . pode fazer ! 

O Sr . X . da Veiga:- Estou' refe rin-
do o~ fuutos de an~•idades policíae.~, 
q ue não e>t.ão na a (·tora tló cargo, e 
tSV• u dando a r azão .. 

(H a um t.~parle) 
:Se sAo ex-cellen tes, • 
O Sr. H. Sales:-~ão· digo qu'e 

sfoj t\O Ol1culleutes, mas< a adminhlr.•'Qllo 
Oào luve intenção do faZ\!r d'i~sd a rma 
eleitroJ'tll . 

O $r. X. ela Veiga~~o todos ex-
cellentes, inclus. ve o• subd .. legadb de 
polic•a dJ Taqua r•assú,. que foi pl'oces-
sadu no a•·L. 193 do codigo crtmina ~. 
cc.mbinudo com o a.r t . 34, por tenta•· 
Ü\•a de mur te,.crime·do qua l ainda- oao· 
se tlefomdeo, e no ent.anto oohtinüu no 
IJXt~rcício do cargo. (oh! I oh f). 

l"actus•g ravea têm oeeorrido na pi'O-
vincia, em conSt•quenoia da pessima ~ 
colha lle au toddades• policiaes, 

Ainda h a pouco v imos em S. João Bap-
Lisla aggrddido e·ati rado•um'pl'elttimoso 
cíd11dlln, chefe·lle•numero!a família,· o 
tenen te Florentlrrn Egydícl de·A'Dd\'ade, 
home:n• importa-nte, in1luencia political 
n'aquella ciúade. Entretanoo. os assa.<-
sínos, que sM• oónliecidus, mándatite 'e 
ruanl!att•r io, refugiar'lo-s& no muuicl-
pio vismho de Pbiladelphia, e lál 8!1t.Ao 
gara•n:do• á ~ombr.t lia autor idade po-
l·al,que os pl'otege! .. 

Sr. presidente, os factos que acabo 
de rde rir sKo graves, mas V. Exc. me 
permíi Lirá que, deix"ando o desenvol-
vtmento d'elles pars oiais tarde, eu 
traga ao conhecimento da assémblea 
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os atl.entados hvolit.os, a.s perturbações 
da urdem publ ica, os escuntlal.us qui.! 
tjlm occoorido o estilo occor rendu na 
tlc'!ditosa comarca do Araasuahy. 

O Sr . Drumond.:- As proVIdencias 
têm sido tvmad11s. 

O Sr. M Fulgencio:-E os distur-
b:os continuão. 

O Sr. Drumofld:- V. Exc. me:smo 
sabe. 

O Sr. X. da Veigc.~:-E' uon grande 
cons..lo est ' tlecla&·llçllo. O nubrd dOJ!U-
tado, glur ificandv o gove1 no, sempru 
diz:-as providencias têm sido toma-
das- ; ellas ne.o app~trec..•n e os perse-
guloi~J,s continuao ll snffrer . htu recor-
tla a~ palavras sacramentaes I{Ue os an-
tigo~ iuq uisidvres dirigião á$ suas vic:i-
ffills, quando estas c~tmiuhavâo pur.1 o 
sacrificio:-c soJfre com pacieucia, ir-
mao. porque tudo i.Ho é para maior 
glor&a de Ouus.-" (Risadas). 

O Sr. M. Fulgencío:-Apoiado, 
tum iutoira appll~:~<çau. 

O Sr. X . da Yeiga:-Exorce,ou, mo-
lhor,te•n ox~:r.:ido o cargil do ju•z ele di-
reito n.a importllnte comarca de Ar&ll-
suahy o Or. P<Auliuu JoHé Fnul..:O de 
Carvalhu, magi. t ratlo probo, zalu.o e 
bones~. (Apoiados elos St·s. M. Ful-
gencio ·e C. Senp.). 

Ap:·ecio muito o-apoiado-qu9 aua· 
lia de dar o uubro deputado ruoído:n.e 
na ConCl'iÇãu, po1•1uo é prova da j us• 
tiça e nolirúU de seu tSjlÍrlto. 

S. Exc. o Sr. prt~sideote da provín-
cia, que {vi collega do Sr. Or. Paul10o 
na academia de S. Paul••, deve estar 
bem ao facto dos seus princípios ho · 
nestas, tle sua honradez nun.:a dos-
meu lida. (Apoiados). 

O Sr . Dr. Paulíoo, eroliora conser-
vador fir111e, por cuov1cçâo e p •r tra-
d ições de f11 mUia, nunca eovolveu-se 
com ardor 011~ luta1 políticas da loca-
lidaJe. 

(lia outros apartes). 
O Sr. Drumofld:-!'lo sul. 
(J Sr. X. da Veiga:- Oha1oou sobre 

~1 a má vont.ndt1 du alguns JUdíviJuoJs 
da comarca de Ara5$Uaby, oao por 
1110tivos políticos, mus, po1· lJ ue tem 
procurado cumpnr soo~ düvt:res coutra 
v$ inkresses meDO$ couft!SS&9eis d, al-
guns e por til r procurado, em des-
empouho do sua roissao de juiz, rea!(ir 
contra a de~i lia e r~:luxameoto da~ a u-
tondade.. policiao~ du sua comarca, 
as qu11es, tmfurecida~ pJr iasv, busca-
rãu assanhar coutra elle as iras de 
seu~ ca1-aogas e apaniguados, p11ra o 
obridar·em 11 dl<ixar a comarca. 

Sou a inda informado de que este mo-
'i meu to homoral o c rim i no~ é tambem 
inst&glldO p:>r certo pre tendente á co· 
marca de Araasunby .. . 

ú Sr. Sever iano de Resende:-Que 
ja fui r ·-.miado. 

O Sr. X. da Veiga ... e qu11 h a pouco fui 
nomeado juiz de direito n' esta proviu· 
cia, em r tK:Ompensa de façanhas elel-
turaes no a listamento dll M10as Novas, 
e das q uaes ell .. 11inda o ao se deij!nlleo. 
(A po&aelos). 

O Sr. Mo•·el.;sohn:- Pele que nâo 
podia ser nomeado agora. 

O Sr. H. 8ales:- Porquef E' um 
&ollgistrado mu1to d &.tincto. 

U Sr. :!everiano de Resende (co-m 
i1 011ia):-Oevia ser oumeallo nsora. 

O S t·. X. áa Ye1ga:- O nobre depu· 
tado re:s1deute 0111 Uarbaeena ha tle se 
reco rda r de que, tendo-se publ ica1lo 
recentemente na imprensa du côr te uma 
noticia prematum da oomuaÇão do 
ru u&to di.tinctu mineiro, Ot•. }o'eliciano 
A ugustiJ •I'OliTOira Peno a (apoiados), 
ptu·a juiz do di reit•• d'aqnellu comarca, 
o Sr deputado Dr. l goacio Martins 
censurou o gabinete do Sr. Martiuho 
<.:ampus por esta oomeaÇâ11, porque, 
tl •zia S. Exc., recahin, â verdade, em 
um moço de qualidades particulares 
d:strucu.s, mas notavel chefe do par-
tidO cont• a rio. 

O Sr. Severiano de Resende:-Gran-
tlo crime! 

O Sr. X. âa Veiga:- Sabem t~ 
quo o Sr. lgnacio Mart1ns laborava em 
manifesto engano: o Dr. Feliciano Pon-
na tem sido sempre um conservador 
di·LJnct-J, 10as nunca quiz ser chefe 
locul, e nem se e&II'Olveo ardentemente 
nas . .. 

O Sr. Severiano de Resenáe:-:.la-
gtstrado muit.o d istlocto. 

O Sr. X. da Veiga ... luctas de par-
t idos; entretanto que acaba de ser no-
meado juiz de dire1to de um:1 comarca 
lmportantu da pro.~1· iocia, como é a du 
lt&o Novo, o Sr . lgnuciv Aut,•JIIO Fer-
nandes .. 

O ~r. D;-umond:- Y•J ito distiocto. 
O Sr. Severiano de Rese,ule:-Cele· 

borrimo. 
O Sr. X da Veiga ... intropido ca-

lial1sta eleitoral (apoiados), apaixona-
do e Vtuleoto, e que ainda ha pouco, 
seudu ju.z municipal de Minas Novas, 
sacrilicava a 1ruparciahda•lo o Clrcum-
spcc.,:ão proprias de s.:u eargo,e o tampe> 
quo devia consagrar a adnuni , tt·açll., 
da justiça, para occupar.se com o alis-
tament.o eleitoral d 'aC!uelle termo, 



O Sr. Sevet'iaM àe Resetl(ie:-Cele.-
Lri:~Uu·se o tal juiz. muu1t1pul. 

O Sr. D1·umond:-No entanto, fu1 
decnn·:.do om vr••sa e nr.;o, t.anlu ua 
imprensa, cu1no o'e~ta trabuua, polo 
"hefe cou~rvadur de Miuall Nuva<, u 
Sr. J.~sé ~tllv. 

O Sr. X. d4 Vetga:-Nao me consta 
que o Sr. Jo~é Bento sAjd put:ta, p1:1ra 
decantar a lguem ew prusa e ver~~<.~ tRi· 
sud<&$). 

Ma,, Sr. prOlladente, preparatlos us 
auimus, uo iutu iw a que acabv úe re!e· 
rir-me, ua comarca de Ara~suahy, a 
ex plusào nau se fez espdrar. 

Passo a ler a par.e oWc1al, dir4;i•la 
au Exm. pr,s\dente d11pruv•uc•a, 11ubru 
"'' pr.rueiras du:sor •I<'DS e l•S pl'imel r\1~ 
desaoal.os pr .. licado..s cou trll o Ur. Pau· 
tino de Carnlho. 

CoPI A.-c lllm. e Exm. $r .- O o•la·lo 
anormal em que so acha '3Sta dJude, e f 
us nltenta•los que nellu têm ttüo lugar, 
e de que ja d11i outtcu1 á eSSll Exm. 
vresulencia, me levllu à p~uc;u de 
V. J!:x. 

c Ue ucc •r,lu com o Or. juill munici-
pal, O para dar U llec.l•S>I'ÍO tempo vara 
o pr ep .. ro du. proe&S<>$, mar-o~u.,, u Jury 
para 2t do pu~~udo, com 1111 Lecedeuc•a tle 
quatro mezes ! Aiudu a» IOJ ui\v furão 
remoHul<>:i todos us mandados du jura· 
do~. e nem um so pruc..-ss.• C ip.ep;u·udo, 
pela n•gligoncill dos sublletcgallus em 
devo! ver os mandados dllS 101iwaçõe3 de 
tustem u uh as ! ! 

« Ja levei nu cvuhecimeutu do~ Exm. • 
pr esid.,nc•a o que tem havido de trope-
li.ts o crimes de wda a uatu rez:a 1111 
llioga e nesta cidade, h11vuodo uo. te~ 
de quaLro espanC3moutos, s.•bre ulguns 
dos quaeJS udo ex1ste ~iqut~r uutu de 
corpo de delic•o; e porque oa uccMi~o 
do JUry eu censura.s>e e:1:111 negll!!eucta 
da~ autoridades !JOliciaes,alguu$ muçvs, 
de cer to insufftado~, tomarão a del•be-
raç.ãu inoeo~ata de var~m ~ minha casa 
dil'igi•·-me lusulws e tnJUI'IIlS, com pt~r
turbuç.ão da ordem publica e d&rospo:ito 
à 01inba Íouoilla : e de fa; IO o fih nl.o 
na no i te do 2 du correo to. sendo os 
priocipa8$ J usé Perrem1 da Cu>ta !ta· 
mos, u proft!ssor Beruard1:10 For uauoes 
ãa S.lva, Joilu, fillto do D- Umbohna, 
EoJuardo du t.al, Amandiu F.-rnllndea 
Sobral, Clarindo Funsoc11 e out ros. Fa-
ll~&•·&u ua noitu do dia 3 (fes ... du s~n
ta Cruz) e na dia 4 toruunlu â f•·enle 
da ca " do mtcha res1dtncia e ropeu-
ra.o us impropet·ivs e injurias em 11ltas 
vozes. vtudu algun" dulles muni.Jus de 
rowolfer o ~arrucba, como Joao de 

Umbelina, o qunl mostrou a mai~s 
1'~"0&1, t!ntre 11 quaes a Benedicto 
I.Apes Ferretnt, José Ferreira. rerl-
d .. ute!! em Miou Novns, a Oelso Gon-
Mga e B<lntdicto Vieira, uma garru-
cha, d.:roudu que tat .va com 40 cai'OÇOII 
de chu10bo pa• a c.o juil~ de direito, que 
uqut uada era, est.undo olle e aeus Colm-
panhet ru$ u nnados para essa noi te 
virem ín~ultal-o e de~rnoralisar. Elfee-
t~Yamente, ás li horas da oui\6 apre-
sentou-se na frente da minba ca.a a 
ho•··la o.lu vandalut; em ai W.ll vozes ati-
rarão-me va mais i' ossoiros insultos o 
improp9t'it•S, e defrontando a casa com 
a ca'!ea, mandei cbam"r o comman-
daute do dest.ucameot•l, Mtlitilo Gomes 
de Macedo, u qual declarou-mo ter so-
•oentu 6 praÇ~U u para eUas uma reuna 
VI! lha e um11 b .. yoneta I 

c ~audui·n en tt!n ler- se com o dulegado 
ole pulic•a. Man••el Alves Ferreh-u; em 
res1-o .. l~, mauduu 83tll dizer q•\e sof· 
Cresse com p:~ciencia, p.1is que oito tt-
llh• furça ! ... Ü•>OVlda•IO pa ra que ClliU• 
t•artlcesso com soud umigos p&l'll CIJDter 
os amottuadores, neohum caso fez, b.irn 
como o subdelegado, Delm.ra Ju.é 
Coelho. 

•No~ta culli~llu, roceiaodo ser a qual-
quer momento agg1·edit.lo e o estaclo af-
thcttvo do minha ~nbora, que em sua 
vttla jamat~ pre~enciou taes desacatos. 
man.tei chamar 2 officiaes de judtiça e 
:10 licitar soccorro do tenente coronel 
l;lolisarlo da Cunha Mello, em sua Ca-
zan•l~t do ~latheos, 2 ltilometros de dis-
tanciu desta cit.lalle. 

c Do facto, mandou-me 3 pessoas. u 
qua&il com os amigos resideote8 nesta 
culade guardarilo mloba casa. o os tut·-
bulontoll calar4o-se; mas, em grupo de 
2 e 3 cont10uarao a rondal·a, procurao-
tio por vezes forçar o portAo do pa!ao. 
Em vista disto, continuando as auto-
ridades impassíveis, Igualmente o pro-
•ootor publico, coj>\ casa estan aberta 
até meia noite, mandei o commandante 
du destacamento e os 2 officiaes de jus· 
tiça. li ullbel'me Pere1ra do Carmo Pa-
tt!nte e Juilà Camargo, observar o fun-
do <.lo quintal. e alh encootrarao 3 dos 
iosultan!e$ e preodor4o a José Ferreira 
da Costa Ramos, qu11 tinha rawolver 
de 6 tiros; e chegando alie à Crente de 
minha Cll!l&, dirtg•o-me ainda muitos 
improperios, declarando quo eu nada 
era, o seria elle solto em poucos minu-
tus, e que lhe ba\•ia pagar. 

• Fu1 euLI'Ilgue uo oarcero~iN, que o 
reeul bou u um cvtopart.mento do pavt-
m~uto superior, ~ li ficou o cumman• 
d.ullo e o carceruir .. , q nu tiuhao man-
datlo o sol lado Jullu Procopio chHmar 
o tenente coronel Manoel t:llrM" 



Paullno, tio do pr.;ao, o qual d.ahi a 
poucu apt'es~nt ,u·,e .oa cudea co u u 
del~gado e 11ubdelega'lo referidos, o 
agente do cor r·eio, escrivao da cullecto-
ria, Carlos Alvos Bao~tos, e outro$, e 
exlgirilu do oarcereiru, quu 1!0l 1.45>1"m o 
prest•, o que de ractu se reiilr~uu,eoh·e
gaudu eutllO o curnman•lao te tio desta-
camentr, ao delegado o revolw tr, que 
tio h, tom .. do ao preso. E' tlt! uotar-se 
a pr ewe.lttaç4o de pt•omeu er em arma-
rem-se .. virem iwult .r-mt~ á$ uttu bo-
ra.s da noi te; a imposs.hilidade tias au-
toridadt<s puliciaes, em vtr,m cuuLur 
os turbulentos, apesar de wltcitadas, 
e a pt·esteza oom que à meia noite v.e-
rAo s~oHar o preso, figurando eulr u alies 
u p.-ufes.or ('UlJlicu, Baruardino, o qual 
nAu é de mal'avilhar que procure e. ta 
occupação; visto que descura intetra-
meote do cumpr imento dos seu~ dtove-
rOI', et•mo os outros, tanto que, embora 
tt•nha esta ci•lade tres aula• publicas, 
nenhuma d'llas é rr. quentatla, au passo 
que tres parttculares, quu aq ut exts toiO 
cvm despez~ pua cs p .. es de fami lia, 
t~m grande freq ueucia, mesmo dos li-
lhos do i u~pectur e outrus protectores 
tiO$ prvft~:~S.J res publocus. N'usle est .. do 
de cvusas, preleutlo, si continuarem os 
desatino~. passar-me com minha r~mi
lia p3ra a fazenda de alHum amigt~ , 
até que cheguem UI$ prov.deucras qu>~ 
V. l!:xc. se tligoat· tomur para repruurr 
taes nttentadus, garantir a t rauqurllt-
dade publica e 811gurau911 de jusssua 
n'esla cvrnarca Cont inuarão ainda os 
iosullus: na ooile de oi to para nove os 
rle:sabridos amotloadore~. alem da as-
neira de se apresentarem com ri•Jiculos 
di~ tiucti vos rupublicauos, rebucllrclo a 
janella da e&$a, onde reside o distiocto 
conservutlor, captrt8.o Antonio Gonzaga 
Pinto, com feZO$ humanas, pelo stmplt~s 
facto de, como mtlu amigo, frequentar 
minha Ctlslll Este facto d1opensa qual-
quer commentario. Pelo mesmo molivo 
tt m sido io>~ultado o probo cid.adau, Se-
ba~tião da Si I v a Cesta, negociante, 
eleitor, juiz tle paz e vereador! A com· 
panhAu tres do~umentos, que vr·ovilo o 
que fica exposto, ~ettdt> da notar-~e a 
parcialidade, que transpira da inft>r-
mação do promutor puultco de. ta c -
marca, o qual as.saz denuucra o modo 
porque cumpre seus deveres. 

ct<-.~lizmeute V. Ex. me conhece a 
viole e tres annus, desde os baacos aca-
derurcus, e o sul de .n .. ssa província, 
como a comarca do Porto Imperial, em 
Goya1l, podem attestar qual o meu pro-
ced.el', que, apesar de l'obre, tenho me 

esforçado para col!.sernr impolluta a 
L< ·g:t <le m:~gistrudu, que a dese~eis anno~ 
me foi con!lada _pel•• governo de S. M. 
imper ial, e nas secTetarias d'esta pro-
vmcia e da justiça ex.st.em documentos 
qut~ o compruvAu. Apt·o•eito a oppor-
tuui.Jade pat·a stgnlllcar â. V. Ex. o~ 
meus protestos de alta estima e t:onsi-
der~tção, em que tenho a pes_>oa de V. 
Ex., a quem Deus Guar<le. Oidade do 
AraS:lua.hy. quaturz~ de M11i0 de 1!!82. 
- lllw. e Exm. Sr. Dr·. Teophilo ()t.. 
tont, dignissimo presuleute desta pro-
víncia tle Mina~. O juiz du direito, 
Pautino JO$~ FratlCO de Carvalho. .. 

b:is uqui, Srs , o r9$ultado col hido 
pelo honraolo juiz de di.relto, por hnver 
se esforçado em bem cumprir os seus 
deveres! 

Fui a lvo de insu.ltos e ameaç;ts !ero-
zes- e.vediudo 011puiodu força policial, 
respondeu-lhe o respectivo e<lmman-
da:ute que t.Ao l b'o podia pr~star, só 
teuJo 6 praças com uma reuna· velha e 
wna bayoneta ! . . 

AppAllou in1enuamente para o dele-
gado e subdelegado de polici• e seus 
amigo~. afim de garantirem-lhe a vida 
o a paz de sua fuwilia e.m 60brt~Sa lto: 
responder!'>· lhe que soffresre com pa-

- I c1encta .... 
O promotor pu Ulico, por sua parte, 

mantinha-se na appareocia indifferente 
ao~ ac .. ntecimen tos, mas na realitlade 
apreciaudo-os, couro o resultado de um 
plano d'autemão concertado ..... 

U Ur. P .. uiioo, nada mais podendo 
esperar antes devendo temer do promo-
to r e das autoridades policiaes (apoia-
dos), recorreu a unigos de fora da ci-
dade. Defendido por estes, pOde, com 
au.xilio de dllis officiaes de jus· iça, r ea-
li:sar a prh !io de um dos criminosos, 
que de ruwolver em punho pretendia 
invadir-lhe a casa. 

Apenas recolhido o criminoso â pri-
stlo, alli àpresentarao-se seu tio, te-
ntlnte cor<.~nel Manoel Ferreira Paulino, 
chefa J. beral, o d.elegaclo e o subdegado 
ele polú.:ia, esc.-íutio d<l colteclo>·ia, 
agellle elo correio, professor publico, 
Uoroardino Fernandes d11 Si! va, e ou-
tros, que, em atlronta â pr imeira au to-
ridade da comllr ca, t irarão da cadea o 
criminoso e o soltarilo I! 

Vozes:-Com eff~ito ! que escandalo I. 
(H a dwersos apa.rles). · 
O Sr. X . da Veiga:- Eis o resumo 

dos facto~. q uaes cunstào de doeu men• 
to official e de testemunhos de peSllons 
importa:~tes do lugar. 

Sr. presidtlnle, foi esta a pri.melra 



phase dos tumultos que se tom repe· 
tido na comarca de .~rassuaby com o 
fim oxclU!ivo, como ja di:sse, de af,,sla r 
d'lllli . o inlegt'O magist rado quo admi-
niaLra a justiça, e dar-se-lhe um su~
stituto quo, melhor comprehenckndo 
os intuito.i dos dominadores da locali· 
dade, se preste a favorecer seus capn-
chos e interes·es pessoaes. 

O.i factos relatados no officio do Dr. 
juiz de direito, e comprovados pelos 
documentos que oxiatero na secretaria 
do governo, exjgiao promptas e eoer· 
gicas providencias da admioistraçao 
da província; era um caso gravo, pois 
olo era só a segurança .individual da 
primeira autoridade da comarca quo se 
achava compromeUida, e ra tambem a 
ordem publ1ca, que se via seriamente 
ameaçada pela omnipoteocia dos turbu-
lentos d'aquella localidade. (Apoiados). 

Entretanto, apesar do caso ser grave,, 
S. Exc. o Sr. 'l'heophilo Oltooi limi-
tou-se a fazer seguir p:1ra o Arassuoby 
um alf41res de lmba com 8 praÇAs, pe•-
simameote eseolbldas,como a casa vorâ 
da continuaçao da mesma expostçl!o ! 

DeHie quo eu soube que as provi-
dencias da administraç4o ~e limita rllo 
a istl>, escrevi o seguinte, pela im-
prensa, qoe olo mereceo infelizmente a 
attençao do gov.&rno, tah·ez por auspei-
tu, oom injustiça quo s into, da isençlo 
de meo esplrito na apreciaç«o do estado 
anumalo d'aquella comarca. (U). 

c Sabemos que o Exm . .Sr. Dr. Tbeo-
pbilo Ott.oni já deu algumas providen-
cias no desejo de oppor paradeiro A 
anarchia que estA avasssllando a co-
marca doArassuaby, e acredi tamos que 
oao lhe é indift'erente o estado melin-
droso dessa par to da prurincia. 

c Qtwesquer, porem, que sejao laes 
prooiàencias, si ellas n4o têm por 
base a mudança do pessoal a quem em 
md hora(orQ.o confiados a/li os cargos 
de policia. e de promotor da comarca, 
11ada de bom se poderd espe1·ar. 

c Urge:tambem que S. Emc. momlise 
!\essa ciclada os .cargos de escrivao da 
colleclona, agente do con·ei, e magis-
terio publico, ora enlregt~es a insulta-
dores do hcnrQd.IJ juu de direito da 
comarca. • 

Apesar de;ta advertencia, S. Exc. 
nllo se dignou add1tar coosn alguma âs 
mancas prov1doocias que entendeo do~ 
ver dar. 

Entretanto. Sr. presidente, apesnr da 
attitude de modoraçiO'extrema que o 
orgto conservador nesta eapítal tem 
sllarda~o ilra çom o admioietrador dr. 

província, quer em relaçlo q pre- . 
üdeociaa an$eriores, quer em reUÇIO' 
ã adminutraçlo do Sr. Dr. T. Ottoni, 
no intuito de só julga-as pelos aeoa • 
ucw., som ideu preeoncebida.~ ·aem-au
tecijl&r juizJs que nlo se fundem em 
facLos d.emoustradoa, S. Exc. julsou 
suspeit issima a sua adYerteocia, creu-
do talvez que ella 19 inspirassé. em 
interesses prrtidarios, no qu se houn 
com manifesta. injustiça. 

Os !netos infelizmente vierlo de-
monstrar que a raslo e a jutiça acltt,.. 
vao-se da parte da imprensa oonMt'-
vadora da capitall acho de fundado. 
clamores e de reclam011 urgentiasi.mos. 

Com oO'eito, na noite de 8 de Ju. 
lho ultimo, foi novamente aeommet-
tido em sun casa o Dr juiz de •direito· 
da c.>mnrca de Arussunby. 

O 1 mesmos bandos de desordeiro!!, 
capitaneados pela autortdade poli· 
cial, com acquiescencia mal d s(:írçada· 
do promotor publico e insuOlados 
pelo$ chefes liberaes da (localidade, 
eercarllo a casa do Dr. Pa11lino .de 
Oarvulho, apedrejaram as, jan·ellas, 
proromperilo em Insultos os mas tor.pes,. 
em ameaças de morto, :procurando• 
violentar as portas e arrombai-as; o 
tal foi o terror que apoderou~e da• 
Exm.• Sra. do Dr. Paulino de C..na-· 
lho, quo, apesar do enferma e achar-se 
em um leito de soJl'rimentos, correo 
espavor ida pelo fu ndo do quintal e (oi 
pedir abrigo em caM do cidadao Tristlo 
Otlooi, parente do presidente da pro-
víncia, que fez-lhe a graça de roce,. 
bal-a sob seo tecto, som o que essa• 
raspeitavel senhora teria sido talve& 
vicuma da sanha dos dasotdoiros, in-· 
sufllados e capihoead~ pelos chefes• 
liberaos e pelas autoridades da cidade• 
de Arassuàhy ! 

O Sr. Seueriano ct. Res~:-Mal
dita confraria! 

O ~r. X. ela Veiga: - Nio ficou Disto, 
Sr. preaiden te. • 

Chegnndo Aquella cidade o pequeno 
dost.acumento expedido . deeta ~pita!, 
sob o commanrlo do al1eres de linha, 
Hva1 ia to de Sousa, como este offiéial 
otlo se prasUss& aos Intuitos perver-
sos dos desordeiros :!e 'Ara83ua.hy e n&o 
se curvasse A vontade caprichoM dos 
chefos liberao~, desde logo vio-~e vo~
do As Iras destes homens. 

Seis, dos oilo sol(làdos que levôu, 
6carl0, dentro em pouoo, inutili:sados; 
por que, como di~e. tendo sido o ~o ver·. 
no infeliz na esoolha do destacamento 
<lue enviou, seis 'dO! ~Uo 10lcfadoa~ 'lu41 

• 



fonm para Arassuahy slo indivíduos 
av8hllos à embr iaguez e embriagados 
~tll eslado couslantemenle n'aquella 
cidade. 

O Sr. SeDtriano de Resend.e:-PoJ r 
toda parte actualtnente o aoldadu á 
elemento de d01ordens; a embriaguez 
á seu estado normal, 

·O Sr. X . da Veiga.-Ainda mais: 
a força policial sob o commando do 
sal'gentu MaliUo, que teve ordem de 
reo:~lher-se a esla capital, sendo alli 
aubsli tuido pelo ee~lacamento de liuha 
commandado pelo alferes Evaristo de 
Sousa, reagio contra !1 ordem superior, 
permaneceu e continua a estai' • na 
cidade de Arassuahy, p1rque as.im 
ordenaram peremptoriament.e os pode-
rosos Sr~. d'oquella localidade. 

Ei$, Srs., como o gover uo á ex :~.u
torado pelou~n1 proprios agentes, cuja 
voulade frevalece contra suas deter-
mioaçOe~. 

D'ahi resultou tra varem-se frequ en-
tes lutas nas praças publicas e nas 
ruas, entre o alfet·os Evaristo de Sou~n 
com 2 soldados de linha, uoicos que 
lbe ficaram fieis, o os soldados de po-
licia,capitaueados pelo fam igerado sar-
gento Milic.Ao, e por fuAo Pachecll, pur-
tuguez, um dos cabaças dos des11r dei· 
r os, ao serviço dos libera.ei do lugar. 

A6nal, comprehende a casa, a pe-
quena força de linha do alferes Eva-
ristu de Sousa, nllo podendo reagir coa-
Ira a força superior da policia, com-
mandada pelo lillrgento Mtlitao e pro-
tegida pelO$ homens potle!'O$OS da l o-
calidade, pudororos officialmente, se 
entenda, tcvo de succumbil·, e ultima-
mente foi o al fere$ Evaristo de Sousa 
recolltiJu A oadóa,sem que commettesse 
crime algum, e acha·so pre,o até hoje 
na cidade de Aras;uah v! · 

E~te facto dispensa eommentarios. 
O Sr. Severlano de Resende:- 0 de-

legado pacificador na cade11! 
O Sr. 111 . Fulgencio:- E consta que 

esta sendo processado. 
O Sr x.da Veiga: - Um .io seus sol-

dados fot esfaqueado pelus da pJiicia, 
e outro esbordoado. 

Todos estes attentados têm-se O(lm• 
mettido n'aquella cidade com a mais 
O!candalosa notoriedade e achllo-se im-
punes, sendo galnrJoado;, porque as 
autondudes pollciaea, cujo dever era 
impedir ossos escandnloo, sã? os con-
selheiros e autor~ ro•ponsaveis de to· 
dos oll~s. 

Nem os policias e os capan8as íarilo 
• 

cousa alguma,seniio como instrumentos 
cegO$ das paixões de outNs. 

O Dr. P. de Carvalho, Srs , enten-
deu :umprir o seu dever, resistindo, 
em quanto lhe fosse possi•el, à onda 
ameaçadora, q o e contra elle se lnan-
tava; pl t'i&$0 foi oecessar io um S. • e 
ult imo acommettimento, para ser elle 
afiual expellido da sua oomarcs. 

E' este 3. • acto da tragi-comodia que 
o Dr. P. de CarYBlho communioa uo 
Exm. presidente· da província uo o til-
cio, cuja copia vou ler A assem blea. 

E' de Z7 de Julho ultimo. 
Peço a attençllo da caM para a ex-

po~içllo dos ultimas factos occ:or t idlls 
na comarca de Arassuahy, em quan-
to alli ae achou o Sr. V r. P. do Car· 
valho. 

A singela exposição diz mais quo 
qualquer commentar io, que A olla po-
des$e eu addilar. (U). 

Copia.-lllm. e E:tm. Sr.- Em addi-
tamonto 1:0 meo officio sobre as occut·· 
rencius da noite do 8 para 9 do cor-
rente, tenho a accre;centar o seguinte: 

No dia 15 deste chegou na cidade 
do Arassuahy o Sr. alferes Evarlsto 
Baptitta da Cr uz e Sousa, o lngo foi 
recebido pelos meus aggreasores com 
music.'l, vinho, ca ntarolas pelas ruas 
etc. No dia 16 recebt na fazenda, em 
quo me achava, cartas mandadas pelo 
dito alferes, e que queria entender -se 
commigo, e, de facto. a 17 segui com 
minha f a mil ia e o major Carlo~ Freire 
de Ftguuiredo Morta, da fazenda deste 
para n do tenente coronel Uelisario da 
Cunha e MeUo, onde ja encont rei o 
ai furos Evar ;sto, a quom perguntei si 
p:>diu recolher A minha casa, e si ga-
rantia a minha ~iJa e tranquillidade 
publica 1 Respondeo·mo affi riDlltiva-
mente, e seguimos para a cidade, acom-
panhados pelos ditos tononte coronel 
Uelisario e major Carlos. Paf83moa 
esta noite t ranquilloi e o dia 18, po· 
rem 11 aUeres principiou a n.>tar a 
frieza com que o tra tavtlo depois que 
chegou commigo da fazenda referida 
apesar de dizer a todos que linha vi o~ 
d.o só para manter a ordem o garan-
ttr-:ne na comar ca. Pl'inclpiarllo IV 
embriagar os soldados do alferes, e o 
obrigarAo em dous dias a prender cor-
roccional mente quatro soldados. No 
dia 19 o sargento Militilo re~pondeq 
ao ai fere~ •. que o delegado tiO 1 oi ci:l 
em exorctcto, Maoool Alves Ferreira, 
ordenara que uao retiras!e com suas 
praças para o Ouro Preto, C,!lnforme ct 
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alreros Enriato lhe tinha ordenado, 
pcrquo precisava dellas para reforço 
do destacamentJ, e que o proprio al-
feres estna deb.!ixo de sulls ordens, 
apesar de nada lhe dizer. Um soldado 
do al(eres contou-lhe que o povo pro-
parav.-se para netsa noite i111ultal-o 
e pô~me pJra fora da cidade, e elle 
indo eutender-ae cotnmigo. disse-lhe 
que !us.e se entender com o. deleg.ado 
do polioi41 e com o capitão Subino 
Alexandrino Pi.nheiro, que não qui: 
chamar a jurisdicQ«o,sendo o delegado 
propriotuio. Voltando o alferes ás 8 
b.oras da noite, me di;se que &ó esti-
vera com o delegado em exercicio,Ma-
noel AI ns Ferreira, dizendo-lhe este 
que ~udo era inlriga, e ao que. o .alferes 
respondeo-lho qoe nlo, pois tinha •isto 
os estragos feitos em m•nha casa, o 
monto de pedras, que tenho guardadas, 
as balas e chumbos de tiros dados na 
can do capitão Gonzaga; presenciando 
o alferes quo om casa do referido Ma-
noel AI vcs bavillo conferencias se-
creta,, reti ran•lo-so logo para enten-
der-ao commigo, e ao que lho respondi 
que o delegado estava pondo em exe-
cuçllo o plano anteriormente machi-
nado, de embriagar os soldados e fazer 
a l inha arrebentar, p. rqoe o prorrio 
barbante arreb3u ta-se, o portao to> nllo 
achava a minha v.da e a do alfe•es 
garantiJa pelo estado e pequeno nu-
mar... de eoldados, estando os policiaos 
do sargento MiliUlo fazendo parte dos 
desordeiros, julgando prudente reti-
rar-me, o o8Ste interim ouvimos um 
bârulho de um pistAo desl!ftnt~do, e••-
cbada~ sincorros e muita gente em di-
rooçllo á nossa casa, por onde pasu-
râo insultando e forA o ao quartel, que 
fica defr.>nte della e perto da cadea 
dar vivas á policia do sargento Mlli-
ta:o e morras á tropa de linht~l 

O alferes seguia para o quartel, 
mandou um sold.ado, de nome Antonio 
Lemos, obamar ao delegado de p<>licia, 
e demoran;lo-se aquelle, dirigio-se para 
a nosaa casa com dous soldados arma-
dos, em qut~oto o grnt•o seguia para a 
casa do capittlo Gonzaga, afim do in-
sultai-o, e foi qu.ando ou disse ao al-
feres que fosse entender-se com o de-
legado de policia e com o capitllo Sa-
bino, o o que fez. Nilo encontrando-se 
com o dolegado,por est.ar fazendo parte 
do grupo. dirigio-ae para casa du ca · 
pltAo Sabino, que muito custou abr1r 
11 port.a, ~t oa desordeiros diriginlo-se 
para casa deste, aggredim o alferes, 
~'" ~·141'41 completameok desarm~do, 

e o porlugoez Pacheco, de faca om po-
nho, proooa·ava assassinal-o,qU&lldo fe-
lizmente o capitao S&bino o impedio, 
e o mll$mo praticarao com 01 toldadoa, 
tJmando· Lht~a as armas, levando o sol-
dado Malaquias uma facada, qoe aó 
rasgou a biW~~P·; conforme me contou o 
Manoel Apolínario, arrleiro do alferea, 
pois tudo presenciou, e em seguida de-
clarilo o alferes• preso, que como tal 
ficou em casa do capitAo Sabino• O 
grupo dos desordeiros em altas vozee 
di: serllo depois o seguinte: .vamos I ago-
ra acabar com o juiz de direito, dis-
parando muitos tiros de reuoas, e f&:r& 
la segnirAo, sa.biodo eu com a . m10ha 
familia psra casa de Jeronimo Fer-
reira Caminhas, contando com o al-
feres morto. Da casa de Camiobu prc.-
senciei os estragos q c e faz i lo em mi-
nhas janellas, rasgando empanadas, 
pedradas, palavras as mais inJuriosas, 
e assim permanecerllo al.é u 4 horas 
da madrugada. Forlo depois. beber em 
casa do delegado de policia. Manoel 
AI ves. O soldado, que por ordem do 
alferes Cilra chamar o delegado de po-
licia Manoel Alves, foi espancado, e 
si o D4o as~ssioarlo, foi P?r dizer que 
nllo perteoc1a a tropa de linha I 

Em visla disto, [fnirei•me eom a C... 
mil ia para casa do tenente coronel Be-
lis:t.rio, sendo apupado por meninos, 
que nos forão esperar no morro da 
matriz. Tencionava partir da fazen-
da do tensnte coronel Belisario para a 
cidade, afim de presidir o j"ury, que es-
tava marcado para o dia" 24 doste, 
quando fui avhado por amigos o por 
umt. carta do alferes, quo nllo fQsae, 
do contrario morreria, em vista do 
que passei a jurísdicQio ao Dr. juiz mu-
nicipal, deixei a minha familla em casa 
da tenente coronel Belisario, e segui 
com destino á côrte para queixar-me 
á V. Exc. e ao Exm. ministro da jOJ-
tiça, porem infeli%mente acho-me mui-
tu duente e imp05.1ibilitado de viajar 
pro!sentemente. 

Fui minucioso na narraQio dos (ao-
tos, porque consta-me, que ja manda-
rio represontaçl:les mentirosas, que 
têm aterrado ao alferes com prialo 
e morte,a6m • e f11zer deolaraçl:les con-
tra mim, e pelo que desejo que aejlo 
publicados para provar o contrario; e 
tudo quanto digo é verdade, e tenho o 
direito de ser acreditado como magis-
lrndo, e como p3rticular; poia nunca 
faltei á verdade uma SÔ VOI, e rt{. 
Rxc. mande um delegado mllitar cfr· 
cumspecto, alh~io oqmpletameQ'• l 

• 

• 
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~ negooios, e, vel'à a. conftrmllção 
de lu<lo q.uantó teoh.o dito, e de que 
v~ Exc. ga sabe jleL>s n1eo~ ofllcios an-
teriór.es. NAo pud!lrllo embriag~r ao 
alrere11 que, segundo penso, ê homem 
honrado. Admirc:~i-me quando soube, 
que o promotor publico no-dia seguinte 
&08 dóJ acontectmtJntJs e~~tava muito 
act!vo; só d1zendo quo. a rapaziada oem 
uln canivete tinha! O pró motor pu-
btico, iuer.te, como ê, no cumprimento 
de seus·de'veres, e nesta questllo ac-
tiv.o, fazendo interrogat.Jrios etc! 

Estou prompto a vól ta r para minha 
COill8.!C8, com tanto que seja garan-
tida.& minha vida, ré,speitada a au-
toridàde constit uída, demitl idos e pu-
niílos os criminosos, e oeste seotir!o 
vo11 .levár a.o conhecimento do governo 
gerai. 

Deos .gparde a V. Exc.-Cidade de 
S. Jo4o Baptista, 'Z7 de Julho de 188·~. 
- Illm. e Exm. Sr. Dr. Theor-hilo Ot-
toni, M. D. presidente da província d.e 
Minas G, raeiJ. 

O juiz de 4íreito da comarca do 
Ara,ssuahy.-Paulino José Frânco de 
Carvalho. 

O Sr. Severiano de Resende:-Estlio 
os conservadores reduzidos á condiçao 
dos christ4os da Bnlgaria! 

O. Sr. C. Sena:~Is,o e poesia! 
(l!rocam-se apartes ~otre os. Srs. Se-

veriano de Resende e Co; ta Se na). 
O Sr. X da Veiga:-Eis àquo, Sr. 

presidente, o~ dlrclct.ores. os conselhei-
ros, os reS}!urisaveis pela anarchia e at-
t Qntados praticados no Aro~ssuahy con-
tra 9 bonr~do juiz de direito, resp·msa-
veis pelos acl!U d'aquelles que e~pan
car4o os soldados da força da línha, o 
que: meU~rilO na. catlea o commandante 
d'tma lorç_a. alferes E'•aristo doJ Suuoa . 

O Sr. Seoeriano de Rescnde:-Sa-
criftcara:o esse ofllcial. 

O Sr . X . ·da Veiga ... qu.e na noite de 
4 de Maio hav.iAo sollàdo violenta-
menté, a.rrombaildo a porta da cadea, 
a uin dos capangas que tinhlio invadi-
do a ca~a d~ juiz de direito! 

Entretanto, ~tos homens continu1lo 
na po~se mansa e pacifica da autorida-
de, que, em má hora, l'lte$ 'foi confiada 
pela ádtninistraÇ!o da província, não 
obstante~~ as reclamaÇões moderadas, 
jus\as e fundadas. da imprensa conser-
vadora da. capital f 

O Sr . .Drumond:- 0 delega1o foi 
demittido. 

O Sr. ,X. d« Veiga:-Qu.al1 
O Sr. Drumonà:-Manoel AlvesFer-

oira •. 
• 

O Sr. X. ela Veiga:-Manoc~l Alvos 
Ferreira não é delegado, á o 1.• sup-
plente, submisso e obediente à vontade 
do .chefe, que é o proprietatlio. 

O Sr. Drumond:-:i:u garanto que 
o alferes Evaristo !oi nomeado delega-
do de.potioia do Aras~uaby ha pooco~ 
dias. 

O Sr. X. d.a Veiga: - 0 delegado 
proprietario oao á Mano.el Alves Fl)r-
reira, ê o câpitlo Sab10o Pereira. 

O Sr. H. Sales:- E depois eStas ul-
timas noticias nao chegarlo senão hon-
tem à tardo: 

O St• X. •da Veiga:-Pouco importa; 
estas noticias nno silo mais do que a 
conlirmaçao d11 outras anteriormente 
publieadas. -Os fuctos ultimamente oc· 
corridos no Arassuahy sa:o a cousequen-
cia necessaria dos acontecimdntos ao~ 
teriores, que a administraÇIIo da pro-
víncia nilo ignorava e cujos resnlbdQS 
podia prever. 

O nobre deputado diz que Manoel 
Alvas Ferreir'a foi demittido de dele-
gado, mas e~se oi o 1 • supplente do de-
legado, capitllo Sabino, homem acau-
teludo, que e vila mostrar sua trans-
parente co-participaÇIIo nos aconteci-
m 1ntos, dos q uaes na o quer t:omar a 
responsabilidade, mas ' que é realmente 
o 1. • re$ponsavel por e !lês, em rasao 
de sua po~içilo, sendo certo que.eontra 
sua vontade os homens do Arassuahy 
nada !ao ião. Demais, elle proprio d.eu 
copia do si, soltando violenta e illegal-
mente o .tes.ordeiro preso.na cad.ea, seu 
sobrinho. 

O· S1·. Drumdnd:-Ja foi dcmittido 'o 
delegado Ferreira. 

O Sr. X. da Veiga:-Se ja foi de-
mitti<lo Manoel AI ves Ferre1ra, e con-
tinua no exercício de delega:lo o capi ta:o 
Sabino, pergunto qual a garantia para 
a orJern publíca 7 

O S•·. Drumond:- Ha toda a garan-
tia, ro1·que &;tá nomeado delegado de 
policia do Arassuaby o alferes Eva-
risto. 

O Sr. Seoeriano ele Resende :- Ja 
foi dE-mittido o promotor ~ 

O S•·. X da, Yeiga:-Sobre o premo· 
tor publico da comarca rê6ecte1n ae 
modo tristíssimo todos estes aconteci-
mentos, e no entanto cootin:na no 
exercício de suas fúncções f 

O Sr. Severiano de Resende :-o 
nosso promotor em S. Joao J' El"Rey ê 
tambeon furibundo Rolrlao. 

O St·. X. da Ve1ga. :- Srs , como 
membros da opposi9il0 conseo vadora, 
!!ao J!adimo~ favores â .a~ miais traçAo i. 

• 



ti\frí'oá sôlic!tamos, nem . suiic ltãr~mos' 
que 'o go~erilh nomêé pa'ra qualquer 
c:u'go·u lif so correligionarro i1osso. O 
governo eslã no sàu' d·ireito desiguâodo 
migos ·e·· allmdos séu~· para lo lps os 
cargõ!, inad: nó~· tambeíll' é;s\a !!JOS no 
direito, e até no dever de' exigirJ:11{>.s 
que as nomeações recaiflo em homens 
hon&StoS, capazes de dése,mpéi~harém ' a 
su& mi is!lo; Ue accordo com a lei e com 
'l"ablagêm'.para à 'l:àusa ·~ülllíca. 

O 'Sr. Dru;11ib/l(f:-4) govérÓo poãê. 
errar, devido as' iufo'tinliÇ~j!á . . 

·o Sr. X .'1áa Veigá:~côrti relação· 
aos Ca~t11s ~x~ostos, o gqvern!) e~ta v a 
prevênido,1 d~V'ia prever O$ aco'nte-
cimentos !· ' 

O jpiE d3 liirei to da comarca t11m-se 
dirigido cdnstantemente ·a. 1 adminis-
tra~ão,' commuhican'a'o os facto~ tàes 
quaes''têm oécor rldo, e 'docúmentaÍldo 
seos officioi ! 
· Tenho aq~i cartas de pessoas in-
suspeitas do • Arall:;uuhy, c~ os uom~s 
omi~to, para ntto assignala:t as ã. vin-

. dieta 1l'a'quelles homens, capazes d!! 
t11dos os at~e~~ado;, P.!>\'q ue se achilo 
sob o dommto de paixõas as mais 
violentas. · 

'O Sr. Drum.o~d:-0 j.uiz ·de 'direito' 
n1Io é esse cidada:o pacifico, c.omo V. 
Exc. acaba de dtzer, eomo se vê ainda · 
de 'um artrgo' publicado no ''Libeml 
Mineiro. 

O St·. X. da Yeiga: - Eis o que é 
faflar sam éonhec:mento de causa ! 

O autor da corrC'IIporidencfa cita da é 
a. mesma ~utoridade policial, cuja de-
miaslo V. Exo. acaba de aonunciar e 
louvar I · · · 

· Do~ daasuma: ou V: Exc: cita do-
cumentos •de nenhuma impórtancia, e 
D9SS9 'C8SO a 8UI\ allegaÇllo 'nada vale, 
ou esse dotum~nto tem valór mo1 ãl, 
em razlo da ·p~soa que o .àss'gna, e 
neste ouo V·. Exc. impllcit'amente 
censura o·aeto iia' :ldu'üuist'raçllo da 
provincia, que, conforme 1nos· dis$e, 
rlemittio 'Manoel Alve.t Ferrêira. 

O S,.. l>r~>~mõná:-A. narração dos 
factos, feita pl)r V : E!tc., é devidn 'a 
iDformaç('Jes do joiZ> de dire'ilo, parte 
irtteressa.da, 

OSr. Seoet•iano de Resende:- Parte 
interessada, nlo,•pute <tueiiosa, oppri-
mida. 

'O Sr. X.'éia .Veig~:;.~ã\J, é só do 
juiz de direitd; àcp.bei do dizer que, te-
nho div,erdà; cartas .Íle ~ssoÍls . impor. 
tan~''àe .Ár~~~~tij!1 C9Ílapna(lqO OS 
ac"ontP,eiméniós' e d'an~O not\\l\a de OU• 
U'os ' f~ct'óJ. Deqtais, v. Exc. mesmo 

... 
.,_ . . " 

o,o ggverno jv- 4efliOrJP9. raz!lo1 este 
demittindo a&. autoridades p.olieiaes e 
V. Exe. o lÓu vando por isso. 

Nao revelo do quem sito esqs cartas; 
porque, como j'a o disse, ' seria sujei-
lar seus autor<ts á sanha dessé:S . desor-
dei ros. De um á das di'ta carta.s· le.rei tP-
davia o segpinte tr!lcltp,, que pQde ser 
um bom 1\VÍso a.9 gov~r11.o, . 

. ({Ai). c 03 a'!Lqros IIl.aDdantes são:-
tenaut.e c!)ronel ;Manoel Ferreira Pau, 
lino, collectQ~ e · in~pector ·da .iust.ruc
çllo publi.:a (que .paga a. seu sobriiihô' 
como prufossor, q'li'e !alias m.o~ 11• • sl 
annos fura da 'ti·la~é', ·nà •fr~g_u~ziá '.dê1 

S.' Doiuiugos l ), . o p,romp!pr, , p;rinMpaf 
cabeça resalutiva, o deleg~tJi«f e' subd&· 
legado de policia, o ~ente. do correio 
e o es~rivilo dá coll~tÓ~ia , xa:r!Õs Al-
ves llabtos; o os executores mais fam.o-
sos silo José Mumbuca, ~otlrinh,o' de Ma-
nó.ol Paúhuo e criado por est.ô, o .po·r-
tuguez Jôsé Jacintho Pacheco, que !Í 
rilaís de anÍlJ) mor.a CQm' M.anoel fau-
liilo, Jollu, 6lhr de D: U~belina, E4\lar-
do, o professor publico> Born.ardino" 
c'ujas. aulas p:lo l.êm íreque!}c.ia .•. nem, 
matncula leg.1l, continuandq, elle. 
<:!?mO outros; a , rêcebeK; ye~çfm~n{Qs, il, 
que nao tem dtreito algum., ~J\~111< 1 

I se poÜem inol\lir entre OS turb'ule~teà-t 
os ·seguí~tss: . É~ua'rd9: Cla'rindo, . Si!- . 
vero, .foll:o e seu irmtto . Mal\O~ LA~ 
ronço. Estes s!l~ Od pd.nçipa~ d!!SP~ 
deiros-cabeças e iostr.\lmenW,$-1:-, 9.~4. 
t~m . pertur bado, a ordem publica e co~
mettido att(ln~aqos oqntt:a·o no3So digpQ 
Dr. juiz de dire1to. 

~· Ú3 taàs valen/~~81 njlpoite .dQ J9, 
assalt~rilo a 1ça~ ,do c!d•<!.,l9 Jei~_uino 
Lopes Carmoo~, qu!!DrJI.r.49 e &frQmba; 
ri!'q tel,ha4os, porta,s e j~e~~·· , 

c A senil9r:a de Jjl89iqq ,q\!!l&i. morre. 
d!! ferro r, o os ílS~aita,ntes ~cyniç3mepte, 
lhe di~serão que oito a matavaq, pDl'q.oe •. 
nâo qu~ri4o. b honrl!do oapttâo Gon-
za~a, só por ser amigq doDr. PauHno .. 
tambem fem solfrido , mui}o,i i'\&ql-tQa. 
e ameaças. Ha m~es q uas~;!X\&UII\llo -urn 1 
ou ~1'6 conservador., cid!!d«o . C rue, e,.. 

o • • I I ' ' w 

ne_m se fez P~ocl!s.so. co..n.tra !18· cri.mi.-, 
nosos, porque o honrado e clistincto 
juiz municil!al poz pedt-p. eni cima, 
para ser agrada yel .avs -III!U9 novos .pa .. 
trões l ... • • c Erittlm, é . tri.ste, , d,ep~orav~l e 
améaqadora a n.o!~ situe.ç«o ! ,. 

'!>epois de tanLas tr0pel!~. escaJl~ 
los ·e atteotados, ,C?DS!J8qírfu ~paiJPtn,te 
os turbôlentos dll Arassually o .q11e p~ 

•ten6i!lil, isto 'é, a retirada dll ]ül" 4.11 
' direito da comarca. ' 

O ~r. Dr. 'l': ~~ Carvalho, !Ond~ 
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sem garantia, vendo sua tamllia expos- Iguacio Fernandes ou a ou\ro qualquer 
ta c..nstanlemente a Insultos e amea- de seus a paoigoados. O Dr. P. de Car-
ças d&l plebe, nado seus a•lgo~ tam~em vlllbo nll.o po.Je voltar para ali i, sem • 
perSI'guidos, :vendo sua cas~ tond•da, que llle ga•·autam a Tiola e a aeguran-
(llrçadas as portas pela ulttma cla~se ça de sua familia, e sem quo rosta~ 
1\o povo daquella localidade, gente ahas leça·se 009, 8 parte do paiz o domínio 
capltanead~ pelo ~~gento Mili tAo e da lei ul\raJ"ada e da moralidade pro-
pelas autoridades pCihctaes, aconselhada . 
o i o~plrada pelo11 Cuncc•onarios publicas scrtpta. , 
e pelos chefes do pa rtido liboral,e aioila, O Sr. Drumonà. da um apar\e. 
segundo consta. oro observancia M sug- O Sr. X . da Veaga:- Eat raubo que 
gestõo~s do Dr. Ignaclo Fernt~ndos, que aluda uma vez: o oobre deputado me 
d1zem ambicionar aquella comarca paN iut~rrompa, procura ndo, embora coa-
ai (apof44W e n4o apotatúls) .•.. o Or. P · t raóict•Jriamente, defomder uma causa 
1\e Carvalho, nestas circumstancias ex- coodemnada por todas as pessoa~ im-
tremas e dosesper_adort~s. vio-se nane- pnrciaes e justas. 
CttSsldade de abandonar sua comarca, e Sra. oa:o 8e trate. aqui do política. 
o ru1 tendo an tes transmlttldo a ju- • "d ( · d ) r lsdlcç&o ao seu substituto, com 0 de- nem c.le ~art• os .. .A~o1a os •. 
guio te omclo: o ~r Drumonà._-:sem dUVIda. 

c Juizo de direito da comarca do O S1·. X. da Ve1ga:-Trata-se da or-
Aras~oahy. Fazenda do .Matbeos, 24 de dom publicu, trata-se da just iça, o é 
Julho de 188~. ~o-tes. casos que o de_leg_ado ~o gonrno 

11\m. Sr,- Como é nvtorio a V. S., 1mpenal nesta prov•n~•!- detxa _de ser 
foi injustamente insultado na.~ noitils o represen~nte da pohllca domtnantg · 
de 2 e 4 de M!iiO e 23 de Junho. selll paro~ revest1r-se _como que d~ uma ma-
quo V. S. desse até hoje provideocia g•stratura (ap01ados) super1or, ~ e~ta 
alguma, como lhe cumpria; o que oc· u~sombloa <l11ve P?r sua vez constJt~·~-
casionoo que esses mal vudo• replll 1sse1n ~ e advogada da lu1 e da ordem publica, 
com maior intensidade os insultos e fenda o amea_çada _gravemenl?· . 
ameaças de morte na uoi to d& 8 do . Sa da pro:stden.cta da. provmc1!- nao 
correute,obrigando-me,para salva,r roi- v1ore•o pr.1Y1denc•as seruu, ?nerg1_cas e 
oba v:da e bonr" de uunha familia, a efficaz~ pa ra restaurar o tmpeno da 
retirar-me para aqui, au! que chegas e lo1 , Uo vtolentameoto abalado. na co-
o Sr. alferes EV11rislo Baptista da mar ca de Arassuaby, os acont.:c1mentos 
Cr uz o Sousa, com 8 praças, declarao- podem ter effui tos aind11 ro8 i; desgn.-
l!o-me que podia •·olt.ar para casa, que çados. 
seria garantido, e o mesmo a fiançou- E' cer to que ja d'allí se acha retirado 
mo o capila:o Sabino 1\loxandrino P1- o Dr. P . do Car valho; mus naquella 
nheiro, e noste intuito fui para nossa comarca existem muitos e prestimos.JS 
ca.sa com miuha familia; mo~s eSS3 conservadora•. que por sua v ~z os dos-
borda de selvageo!,protcg1da por todus orJeiros tratarão de aggred•r : e esses 
as autorida•les e promotor,quo ~om ella c .dadaos, vendo-so abandonados polo 
faz i ao parte, pro:;urar~o nu nono de 17 poder cent· al, terão pelo proprio in· 
do corr e.nte me a$sas~•oar c no d1to ai- stiocto de c •nservaçllo necossidade de 
feres, se ollo lhe v~lesso o capiUlo Sa- derender-se com os recur$08 de que pu-
hino, coto tudo fo1 pres > e está sof- derem dis1·0r. As oonsequencins disso 
!rendo o maior despotismo, scn•lo mal- pode.n ser funesta~ o enlllo, Srs., vós, 
t rado na porta da ca~a deste: e aqui qu~ representaes a maioria o privaes 
mesmo sei (como V . S. tambem o deve com a administ raçao, sereis lambem 
saber) que estao promptos para obstar responsaveis peles resultados desastr()6 
que eu presida o jury e somtenciado á aos que possam provir. (Apoüul~s). 
mor te, se la fôr: portnolo, em VI$ ta d·• Sr. presidente, esta a:ssemblea, que, 
ox~sto e do 9ue V .. S. &i~. ahl . pre- como ba pouco disse, é a primeira ma-
senctando, det~o ~e .•r pros1d1 r o Jory, nifo~staçao do voto d1recto ne~ta provi o· 
e passo-lhe n JOrtsdteçAo para q_ue os cia, esta asseroblea, Tinculada ao cor po 
pebres reos, ha bolo tompo s~m JUlga- eleitoral por liames pwmanentes, e 
monto, nilo soffrao em suas liberdades. cujo desejo mais ardente nllo pode dei-
Deus gu~rde ~ V. S •. - l llm. Sr. D~. xa r du ser nm voto pala ordem e pelo 
Bento Mtnerv1110 da S1\va. 1.• sub·tt- progrcs~o desta província, progrl' .,, 
tuto -lestejuizo.- Ojuizde direito, Pau- Sr. prosideot<>, que só pode ser fecuudo 
lino José Franco de Carvalho. ,. medrando a sombra du paz e do direit? 

O governo, s1 assim lhe aprouver , ~ todos garantido (apoiados), aem by· 
q~e dê a comarca do Arauuab,r ao lJr. ~~~i~ ~ ~9ro ~olo .•. , eata ~·IQ~l~ 

•• 



nito pode aer indíO'erente ao espeeta-
culo tia t.ániL~ anguillas e do taotu 
• ergonhas. Cumpre-lhe a.<sumir a a Ui· 
t'ude, que eu e.•poro que assumirá nesta 
quesU1 1, da j ustiça 4!.. d$) d~•c.r,.. ~sque
eellllo-se du :iéus senhmeníos poht•cu,, 
de todo! a lheios ao debate; pórque, Srs., •e hoje a$ tictimas' sao metnbr11s do 
partido conserudor, amanha, mudadas 
as cousas, as victimas poder ão ser vos-
iÓ~ eorreligionarao!; procedendo de ou-
tro mudó, uao tereis o direito de r ecla-
mar, porque O 'fOSSO procedi mato da 
hnje •erâ a coodemnaçlo de vossaa 
queixas no futu ro. (APQ.tados). 

Sr. presítfonte , os reclâmos das vic· 
timaa, as queixas dos que solfrem, os 
brados do~ perseguidos, us sobresaltos 
du famílias, os lerrorel! da ioooceocia, 
vão dee)lertando os brados da opiniao 
e us ocboj da consciencia pu!)lica. 

E V. Ex c. ~abe que a coosciencia pu-
blica repre;eota u L• e o mais s tbera-
oo dos poderes s"ciaes (muato bem!). 

Si a aaluaça:Q, Inaugurada Ulo fuo.e~
tamente para eslo paiz (apoiados e não 
apoiàd<Js) na noite de 5 'de Janeiro de 
1878, està acaso deslioada a pt rdurar 
ainda, ~ forçoso que, em ve:r: de impor 
sua vontade disc ric:onaria o uma po· 
litica exclusivista o apaixonada, como 
tem feito até agora, ella busque, em · 
hOr a tardiamente, legitimar '~Seu domí-
nio 1 o r aclos de justiça, de tolerancia 
8 de moderaçao (muito bem da mino· 
r ia). 

Mas, , àe esta doploravel situação, 
como parece indicar, e~tâ caminhando 
para sou occaso, si o ast ro noclurno 
e sinist ro de 5 do Janeiro vai sll pre-
cipitando no aby~mo cavado por lau tos 
e r ros e tantos dll$s tres ... entâo, Srs., 
só TOJ cumpre, imitando o e:templo 
dos antigos gladiadores romano&, cahir 
eom deceocia e d ignidade. 

c Saiba mo1 r er quem viver nllo 
aóubo.• 

(Muito bem! muito bem). 
O 8Jr. Dla111 Fortee:-Sr. pre-

sidente, pedi a palavra, nllo levado 
por esse dosejo de opparecimento, que 
tem sido 10ceotivo da minor ia nesta 
casa (náo apoaados da minoria), ap· 
pãrec1meoto a:é dt·sastrado. 

O Sr . M oret.nohn:- Apenas pelo 
cumprimento do dever. ·o Sr. B. Fortes:-Sr. preaiJeote, 
tenho visto que a minor ia, nos seus pe· 
didos de informaçlo ao governo da pro· 
vincia, tem t ido só por fim f111lar bo-
nito, acarretar a odioaidade aobre a 
~amiQiatraçao-, que jamais 4aiur• de 

... 
ser ap~1audida por todas as pe.soas que 
entendem que a admiui.tnçao nlo 1em 
o dever de punir , 8 nem de prevenir, 
mas . im que o mesmo pertence a um 
outr-o poder diverso daquelle, • 

Sr. ~residente, a m ooria tom· tomado 
como norma de seu procedimento um 
axioma, que ja eslã por demais 1'8pro-
ndo: antes prevenir do que -punir . 

Nilo, Sra., hoje o aystema moderno 
quer quo seja infiexivel e ~evera a pu· 
niçâ•l do cri me. A prevlfoção ã que crea 
na imaginaçllo da minoria as fdLas que 
irroga ao honrado preai4enta daata 
província no cumprimento de aoua d&-
veres. 

Tenho vi11to, Srs. , em todos os dia-
enr~os da minoria .um.~o Terdadeira coo-
fus!lo e ddTosllo. Confusão, Srs , porque 
se esq uecom do dever que tom o magis-
trado de syodicar de todos o~ · fac los, 
ouvir testemunhas que jurem $Obre O.i 
mesmos, e so pronunciem depois con-
for ale a lei. A minoria p<>rem insiste; 
o quer que o prO>idento da província 
arrogue e chame a si direitos quo as 
nossas leis nllo lhe d:to. · 

O presidente da vrovincia; Srs t tom 
ido perfeitamente bom rui. ~ua admi-
nistração (apoiados). porque tam · to-
mado aquellas medldad que ' s!o pro-
prias de aou cargo. (Apoiados). 

O delegado de policia, que tem sido 
accusado pelos nobres deputados, fói 
denuttido, bem como o Corao os de Oa-
taguazes e A rassua hy. 

O que mais exige a minoria que Caça 
o pre:idenle f Quo levante a guilho-
tina na praça publica para uella serem 
punidas 1mmediatamente as autorida-
des? · 

!\ó$ nllo estamos mais nos tempos 
colooiaes, estamos em um pai& consti· 
lucional, àevemos syndlcar de t odos os 
!actvs, mas de quo maneira f de confor-
midade com a lei, a qual tem eslabele-
ci4o preceitos e regras iovariaveis, 
pelas quaes o magi~trado, o proprio 
10vocado pelos nobres deputado-, o Sr . 
Dr. Pau li no, poderia ja ter rbspoósa-
bilisado o promotor publico, quo tem-se 
aproximado do grupo que atteota con-
tra a sua vida. Porquo~ nloo tem feitot 

O S1·. X . da Veiga:- Estava muito 
garantido para isao ... 

O St·. B. F orles:-Esse é o meioqua 
a lei garante. 

O Sr. X. da Veiga:-sem o fazer, ã 
perseguido. 

O Sr. B. Fortes:-Mas o pre,lil'en• 
te da província dnia demiUir o 1ro• 
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IQI)tor publico, ouiodo a pat&. qpeix.o-
sa.somente,f 

O Sr.X. da Veiga:~Sao factoJ do.cu.., 
ment.ados. 

O Sr. B . Jlor.tes:-0 quei1oso nunca 
produzio fé em.direi to. 

O Sr. X. da. VBiga:-liJ.s h.a docu-
meplof. 

o 'sr. 8 , ~011le.tt-.Eu apeDf.S vj o 
oqbf-41 d4!PU'4!1Q ler uma re,preae!l4ção 
dq S.r. D~. Paulloo. 

Q St:.· X , do. Yetg41 :- o.s . ~OCI!,IJ)ent!>s, 
estiO e,m pói:Ier d!,i pr~Jsldente da. pro-
l'lo'cia . • ·• • ' 

'()Sr. B. Portes :- Sr . presidente, eu 
!tio tfnba me )Jrepa.rado pua a disco~-. 
s&o, se vim ã tribuna r.,, apenas para 
m~tru que a mmoria só tem tido de-
sejq:~ de aJiparecer (n4o apol4dos da 
m!_rJorla) par~ anos~rar o.,.se\1~ ~leiw1~~ . 
q_ue é tnu,ilo capaz de des!jmpenP/lr o 
mandato, e qu.r para a eleJÇâo futo rll 
deve moreêér-lhes os votos. 

·uma vo:: : ~SoJI!oS movidos pelo in-
teresse' real. 
· O S1'. 1'oca?'l.tns :-NI~se podem em-

prestar lntelfçOes malevolas. 
u · St·. B- 'Fot·tu : -Malevolencia é 

vir-se prod11zir accasaçõ.,s . in(uodadas 
CQD.~r! , a.ad,91in l•tl1lçlo ... 

V~JZes da mlnorta ;·- Nato houve aP.c!l-
aa.ções iofuod'a.das: • ' · '' : 

O .. Sr. 8 .. Pot tes: ... dizeo:-se Q.U!3 o 
pres\dénte IJI'o tem·· tomado proYide::l-
clas sobre os- 'lieoritêclmentos de Ciíta-
gones e A rasiull'hy nllo é accusa r pe1o 
desl!jo de acçasar, . 
-o· sh. x . da 'Vetg~~o :-o •no \Ire depu-

tado atlribue acc~,~Sac;õee ;io(undadal( 'l 
O, Sr. B .. FOYlu : -:-Eu:~nfillero.coi!IO 
~s todas as au~s pala v 1'1\~· 

O .<:r. X. da J!etga : - F•"-·1118 injus-ti ·.r' ., . . r, . . 1 

~· Sr. B. Fortes :- Oomprehondo, e 
continuo a acreditar que o seu dísc11rso 
fcsr'.ilnla ' gravd 1njustlça Irrogada ao 
pr41sldenta da província. 

O Sr. X do llet{fa dã um. aparte. 
Q Sr. B . ForleB: - Sc presidente~ de:-

poJs de ter demoosh:ado a CRn{~lq; .e . 
dilfusl!o da mio9ria em todos os sea_t 
d).~cu.rs~s de !l~u~.ç&q ao pr_Mi'.!~ó1e 'da . 
PfQV1DClll:, vou sentar~m~ .... 

O, Sr. X. da Vetgq ;-DeP,ols lle ter 
fêltó uma coMqsllo. ·o Sr. !tloretzsohn :- V. Ex. é que nllo 
foi multo feliz OI\ estrea. 

' O S•·· B. · Portes :- Talvez oDio fosse 
tio faJiz oomo o nobre' deputado. 

O Sr M7ret:sohi\·:-Foi injusto qu11-p.~ 
do di~e. aue nós quQrtamos o·ps reco.~-
nldbdar.'·' ' · • · 

O Sr. B. Fortes :- 0 nobre deputado 
pre,tend& que o Se, barllll de Congonbas 
na eleiçl!ll rutura lhe dA os seus votos 
de prolecçllo. 

Von couéloir, Sr . PfOSideote, pedin· 
do ao nosso cà1lera,o Sr'. n·. Sales; .diJDO 
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ridade! policiaes o investido d'esse car-
gu o cornmandanto do deslacamento,quo 
para 41l l fo1, e o fizesse acompanhar de 
um de.tacamonlo rospeilavel, por cor-
to uó; nã'l terinmo~ a lamentar os fa-
ctos trisli~sim:>ll que so seguirão (u pr.,_ 
videncias tomaJns por S. hc., e ent4o 
abi estava elle exercendo o direito do 
punir c .. m a pJna a seo alcance. 

O Sr. X. áa Ve1ga:-Apoiado, man-
dou apenas 8 praças, das quaes O des-
moralisadas. 

O Sr. M. Fulgencio:-Nio preten-
dia, como dis;e, 1iscutir esta quest4o, 
porque ja foi ella discutida ampla e 
brilhantemente; mas po3SO asseverar á 
assemblea quo silo tristíssimas as cir-
cumstancias em que se acha a comarca 
do Arassunhy. O governo tem o dtsver 
do tomar as mai~ serias pro~idenc•as 
para que alli se restab9leça o imperio 
da lei, e nós, os membros da opposiçSo, 
que temos obrigação de chamar a at-
tençao do governo para estes fact~' nno-
malos, não podom.:>s deixar de esporar 
por e~s1s providencia., nao poclomos 
deixar de uperar que ó Sr. Dr. T. Ot-
toni, em vista dos factos lameutaveis 
que ultimamente se deram, dê os pas-
sos necessarios pnrn que seja garantido 
em sua comarca o Dr. P. de Carvalho. 

O Sr. Lemos:-0 nobN deputado ja 
afiançou que &llo so havia retirado da 
comarca. portant? eslà restabelecida 
a ordem. 

O Sr. M. FulgellCIO:- Sr. presiden-
te, é lameut.avel que a assemblea tenha 
de ouvir um aparte como este quo aca-
ba de dar o nobro deputado. 

O Sr. Lemos;-Pois se era olle o 
motivo da desordem, desde quo re-
tmJu-se . .. 

O Sr. M. Fulgencio: - D'urn om 
diante, Sr. pre:sideote, a prevale-
cer a doutrina pregada pelo nobre de-
putadt:> ... 

O Sr. Lemos:-Nllo preguei doutri-
na alguma. 

O Sr. M. Fulgenclo ..• nllo haverA 
mais juiz algum quo p03sn parar n'uma 
comarca, d&do que meia duzb de ho· 
mens insensatos utlo o quizer; princi-
palmente se for juiz conservador .. 

O Sr. Lemos:-Nao apoiad·•; ha moi-
tos magistrados conservadores que não 
estll11 nesse caso. 

O Sr. M. Fulgencio ... terA forçosa-
menti! desahirda comarca paradeixul·a 
a outro qw a pretenda. 

V. Exc., como homem da lei. meu 
goll~a, como maai•trado, d~ve pensar 

de outro modo, deve querer que as 
cousas caminhem legalmente. Nao é 
conhecido em direito tal meio do remD-
çao, e Deus nos livre d11 qoo elle pre· 
valeça. 

E' preci!O que o governo empregue 
todos os n:elos para garantir o Dr. P. 
de Canalha na sua comarca, porque 
eu assevero que a perseguiça:o quo elle 
alli soffre é toda politica ; e nllo é pelo 
facto de um juiz de direito ser conser-
vador que· o governo hade consentir 
que seja a.Wm e:r.pellido da sua co• 
marca. 

Protesbod, ,portanto, Sr . vresidente, 
contra as injustas considerações que 
foram feitas pelo ill ustrado deputado 
da maioria, ou sento-mo traoquiJlo, es-
perando a coadjuvaçD.o da lllustrada 
maioria ... 

O S1·. H. St~les:-Tem toda rasa o 
do esporar. 

O Sr. M. FulgtllCÍO ... para que o Sr. 
Dr. P . do Carvalho seja garnntido e 
conservado na sua comarca; o mando á 
mesa o seguinte additamento ao reque-
rimento em discussao (lê). 

E' aroiado e eut• a em discussllo o 
seguinte-

Addílir;o ao reque1 imento. 
Requ~iro que se peçam informações 

ao governu sobre as providencias por 
ello tomadas para gal'antir a ordem 
publica na comarca do Ara~uaby o a 
vida do re1petivo juiz de direito, Dr. 
Paulino Joc~é Franco de Canalha. 

Sala das se.<õOt', 4 de Agosto do 
1882.-J. P . Xao~ d4 Veiga, Ma-
noel FulgellCio. 

O Sr. Henrique 8al ea:-
Sr. presidente, annuuoiada a di!IC'USSilO 
de 3 requer imentos apreseutad~ du· 
ranlo a semana, um de pa'lido do in!or-
m3çõOs pelo nobre deputado do 19.• 
districto, outro de igual natureza pelo 
meu lllnstre amigo r epresentante do 
I. • districto, e outro 8nalmeote pelo 
honr.1do deputado do 10.• db'tricto, eu 
acreditava quo nAo havia hoje, de modo 
algum, do vir aqui tro1tar da serio de 
fa~:tos, do Yordadeiro rosario que aca-
ba de des8a!'-nos o illustrado repre-
sentante do 14. • districto eleitoral. 

O Sr. M. Fulgencio:-Factos infe-
lizmente muito tristes. 

O Sr. H. SaleJ:-Silo, com eft'eilo, 
deploravo~is e, creia o nobre doputado, 
a t oda esta b.tncada deYoras contris· 
t!o. (Apoiados d4 malori4). 

O Sr. X . da V eiga:.-Muito beJII. 
O Sr. H. Sale$:- Eu utevQrq a~ 

' 



nobres deputados que toJos os membros 
da maioria, que todos os representan-
tes do partido liberal têm max1m0 in-
lere~se em que a nossa província viva 
no rugimen legal (apoiados da maioria), 
em que na o se doem os abu~O$ o la-
mentaveis acontecimentos que com fro· 
queneia se dão, e n:lo é clu huje, sem-
pre se deram em ''aria~ localidades. 

(Muato bem da minoria). 
ú Sr. X. da Veiga:-Esta é a lin-

guagem gavernamentul; e noo vir-se 
utt1-1buir as reclamações da opposiçáo 
a intenções de nlfensa! 

O S1·. H. Sales:-Pordllo; fique V. 
Ex. c. certo do que na o h ou v e tlu parte 
do meu i li ustrad•' collt>gu o amigo, 
corupnnheiro do bancada, intenção de 
uffllnder a minoria; V. Exo. o cunhe-
co, fabe que é um perfeito cavalhei· 
ro, incapaz de querer offenrlel-os 
(apoiados da maio1·ia). Posso a~s.Jve
ral·o, affirmn-o co:n to la a sincerida-
de e profunda convicção. 
Ma~, Sr. presideutc, voltan•lo ao as· 

sumpto, lastimo com os nobres depu-
tados, lnst1mamos todos, os lactos a 
quo S. Exc. reftlriu-se; entretanto, 
nao po~so acompanhar a S. Kxc. o a 
seus d1gnos amig"s nas censuras di-
r igtdas â administraç1u, por que estou 
convencido de que todas a • prov.dencias, 
que ostavâo nas attribu çõ~s do hon-
rado aumini>trador da província, t~m 
sido por S. Exc. tomadas. 

O S1· X. da Veiga:- Nao ap1indo, 
tod..,, nàu. 

O S1·. H. Sales:- Vou mo,tr:~.r A 
V. Exc. 

E' assim que, com relação ao quo se 
deu ('m (;ataguazes, o honrado admt-
n strador da província demi ui o o ds-
legudo de p:>licin, quo olli exercia j u-
ris:licçil:o, u para lá enviou um capitão 
do corpJ de policia, um otfi.:ial quo 
nllo pode ser suspcit·J aos noiJres de-
pu ta dos, pl rque pertence ao seu p.lr-
udo; •1 Sr. Mano~! Dias Coelh". 

Este official , Srs., f,,, incumbido de 
sy ndicnr du~ f:~ctos, a levou todas as 
insh·ucçõe3 nece-s.rias para auxiliar 
a auloredade competente, como di·SJ o 
meu honrado compnnhotro do thstricto, 
0:1 pesquiza e dl'tJ.:tiva puniç:lJ dos 
verdacleiroi culpados. 

Relnti vumento aus f nulos da·los no 
oeste e sul de 1\'lmas, u nobro deputa-
do sabe qua têm sido reculbio.los des-
tacamt!ot" e substituídas as autorl-
dudes de q uasi todos os I ugar.:s onde 
tem havido desord~m. 
~ 11uanto ao nor te, onie r s Cactos 

p~rocerllo mais gravei á S. Rxc., pro-
vitlellcia~ :~inda m:~is enorgicas furllo 
tomadas pelo illustre ndmini'!Lrador . 

E' IIS<im que para Pbiladelphia foi 
enviu1lo um dos mais di>t1nctos officiaes 
da companhia do linha, 'o CBjtitao 
Aruerico, e para Arassuaby, uma vez 
infurrnado do que alli uccorrera, e Olltíl 
V . Exc. que as informações só furlill 
enYiadas pclo interessado, o que as 
affecL de 5Uspeiçllo, S. Exc. fez so-
guir lambem um ollicial de linha, uilo 
menos distincto, o Sr. Evnristo da 
C1 u1., 111cumbido de syndicar do$ factos, 
aJi111 do que fo,sem demittidns e res-
ponsablllsadas a~ autol'idades envol-
vl<l!U nos attentados de quo se queixa-
ra o juiz de direito; e fez acorupaohaL· 
o referido alferes d11 um forte de.taca· 
1nt>ntu ...... 

U Sr. x: da Veiga: - Uma furça de 
8 praÇlls, tl~s qua~ 6 eram dad •s à 
cmbr111guez I 

O St·. .FI. Sales:-M'\.8 o nobre de-
pu udu ~abe que as pmçns n!I" trazem 
pat ente do intl.caçllo da seus vlcios. 

O S1·. X. da Veigtt:-Dovcm ser co· 
nhechla1. 

O S1·. li. Sa/es:-Nioguem podia ade· 
vwh~&r quo us pra~ll'! que compunhâo 
o. se destacamuuto erão dadas à em-
briaguez. As:evero que tanto o hon rndo 
pro.1o.leute dn proüucia, como o muito 
tli.t,noto Sr. lJr. chefu de pol1cia mao-
darãv ~~colher ai praças de entro as 
melbore~ du controgento aqui estacio-
oa•lu. 

O St·. X. da Veiga :-Avalio,por es· 
sns, do que st~rl!o as outras. 

O St·. H. Sales:-Pot• bom, mas a 
culpa ullo é do adm nistrador da pro-
vinda. 

Tundo mai~ tarde noticia da repro.-
ducçllo dos factos quo ~o derl!u em 
Arassuahy, não luulluu-se S. Exc. o 
Sr pro.iduute da provumcia à~ 1.•• pro-
videncias quo hav1a to .nado; do. tiLuio 
o delllgado de policia e em subs tituição 
nomoou o uulir.ar quo par.! alli haYia 
mandado. 

O S1'. X. da Veiga: - E o promotor 
publicol 

O S1-. li. Sales;-A respeito desse 
nao.la sei ; digv-lhe com franqueza. 

O Sr. X . da Veiga:-E$Sea actos, a 
que V. Exc. se refere, u :o for!Io ainda 
publh:ndo~. 

O Sr. ll . Sales:-E' possivel , ma~ 
~dvero-lbe qu~ ~~;s autoridaJ~~ J:o.il• 
c1ae~ furão deuottudas, puis osta:~ sao 
as lu(, rmações quo tenho. 

Ora, pergunto ·eu ; ~estas çontliçlks 



rod&-se dizer quo o presidente dn pro-
víncia nilo é solicito no cumpr•monto 
ele seus· deveres, nGo emprega todos os 
cs rorços para manter o imperio da lei, 
n!lo cura dos interesses publicus con-
tlados à sua g uu rda1 

O Sr. Drumond:-NIIo podia fattr 
mais. 

O Sr. H. Sales:- E' uma injustiça, 
e que eu ollo e~perava da parte do no-
bro depu ta do. 

Sr. pre~idento, o nobre deputado leu 
trechos de dcver:~os relatorios ôe ad· 
minis tradore:1 da actual situaç4o, para 
concluir d'abi que o estado d~~o seguran-
ça inclividunl em Minai é hoje muito 
poior e mais precario do que era antes. 

O St·. X. da Veiga: - E' o que ollo~ 
nffirmllo. 

O Sr. H. Sales:-Se V. Exc. lúmar 
o trabalho de fulhenr -totlos os relato-
r ios dos administradores de uma o ou-
tra polilcco., eu nsevero que ha do se 
convencer d11 qu11 os factos quo pre-
sentemente se dato silo commuus á wtlas 
ns adminish·açcJos, mas por outros mo-
t ivos, nllo porque ellas nao tenlulo mo-
ralidade; ollo é porque aquelhs quo 
ae têm incumbhlo du governo da pr<~
vincia se hajao desviado do cumpri-
mento do dever, e sim por condições 
pecul care~, especinlissimas á província 
de Minas, provincia vastíssima, em que 
a por-ulnç!lo se acha disseminada e as 
f ovoações muito distanciadas du centro. 

O Sr. X. da Veiga:-Ess:~s sllo n 
causas normaos. 

O Sr. H. Sales~-E outras sao rela-
tivas ás nossas leis organicas, como o 
meu illnstre amigo nllo desconhece. 

O Sr. X. ela Veiga:- Ultimamonte 
houve causas espociaes, o alistamento 
eleitoral. 

O Sr. H. Sales:- Ainda ahi V. Exc. 
n!lo tem ras4o, porque o presidente 
nessa occasi4o era liberal, ê verdade, 
porem a que tlz franca opposiçllo o nono 
p 1SSado, e entretanto nunca o cen$uroi 
p 1r iutervençllo no processo do nlista-
ruento, porque, honra lhe seja, portou-
se com maxima isençao, com r igor até 
para com· os amigos, assim como em to-
do o proce~so elei t•Jral, em que rasAo 
do quc.ixa de S. Exc. nos assi~te u nós, 
mais do que ao nobre deputado. 

O Sr. M . Fulgencio: - Menos em re-
laçao.a Mmas Novas. 

O St-. H. Sales:-Disse o nobre de-
pula<lo que, entrando-se em u m regi-
men representativ11 melhorado pela 
111\iq~a roCorma eleiwral, a norma do 

governo e das assemblea' deve 5er a 
modoraç4o o a justiça. 

As~eguro ao nobre deputndo que o 
programmll do honrado pro~ideote da 
província, qoe o tem procurado exe-
cutar desde o dia em que ~mou pos;e 
da administraçllo, é precisamente o da 
justiça e moderação, e a pt opria im-
prensa conservadora da capital, ror 
vezes, tem feito referencia a este pro-
gramma. (H a diversos apartes). 

O Sr. M. Fulgencio:-Nils ofto esta-
mos accusando, estamos chamando a 
attanç4o do governo. 

O s ... }{, Sales:-VV. Excs. estao 
no ~eo direito; até acho que preslllo 
um serviço á aclministr.tç4o, porque, 
desde que o Sr. Theophilo Ottoni esteja 
CQn\'encido de que urna au toridade 
errou, lrnmediatamente a punirá nos 
tennoJ lcgc~cs, como até aqui tem acon-
tecido. 

Supponbo que n!lo podo S. Exc., nos 
limites da lei e da prudencia, ir alem 
do quo lem feito. 

O Sr. X. da Veiga:- Mas como con~ 
sena illegalmento o su bdelogado do 
'l'aquarassu, pronunciado no art. 193 
do codigo crimioalt Alli eu queria ou-
vir o nobre deputado. 

O Sr. H. Sale.s:- E' qu~, a sar 
exacto o que d iz o nobre deputado, o 
Sr. 'fhcophilo Ottoni nao está di~o in-
formado; roas &!seguro ao nobre depu-
tado que, no momento em que S. Exc. 
se convencer de que, com effeito, assim 
é, imme:l iatamente o demittirá. V. 
Exc. comprehende perfeitamente que 
nA o podemos responsa bi lisa r o governo 
por abusos e actos que se dllo n gran-
des disluncias, e que ditlicilmeoto che-
gâo ao seo conh110imento. 

O Sr. X. da Veiga:-0 que se se-
gue é que a adm10istraçllo está cer-
c:~da do maos amigos. 

O Sr·. H. Sales:- A província é v as· 
tissima, a populaçllo está muito espa-
lhaúa; do sorte que dâ-so um aconte· 
cimonto em um ponto remot-3 e, até 
que chegue a noticia ao conhecimen'C 
do governo, passa-se um met e mais. 

Quanto tempo é preciso para ch&-
gar aqui uma not icia, por exemplo, do 
Arassuaby f 

Mas, chegada ella, o governo toma 
certas providencias moderadas, como a 
b11a pr udencia :~consolha e depois, á 
p• oporçllo que ,·êm chegando novas no-
ticias, mais exacta~ e minuciosas inlor-
mações, renova as provideocia.s, adop-
tando as mais acertadas. Assim procedQ 
um administrador prudeu~ • 

• 

• 
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Na:o ha, portaot<J, motivos de censu-
ra uo illustre Sr. Theophilo Ottuni, 
quo olias é um .Jus prc~.llloutd~ maa~ 
~~~licitus que tem t ido a pruvlucia em 
expedir provid<Jncias a 1·e~peito de 
q uae~q uer uccurrencias. 

Acredi~.to, Sr. pr tMidente, ter explica-
do sufficientemeoto (apoiados) os KCOD· 
tocimootos a que se a efonu o nobre de-
putado o deviJaanonte u informado do 
proceder do governo a respeito. 

Cumo amigo dll lldmauislraça:o, n4o 
levu a mal, !lote~ e~timo, que S. Ex. 
doscuta, e que procnTd chamar a atteu-
çâo do governo para es~cs facto •, por-
quo, como dissd, é um bum der viço que 
::;, Ex. presto á adminlstrnÇAo do Sr. 
Tbo .. philo Ottoni, que, acredito, j .unais 
torA wotivo de arroceiar..;~G de quulquor 
doscussa:o. (Muito bem) 

O S r . 'l'e ixelro do tuo t.tas 
-Tunto, Sr. presidente, ~o tem ele-
vado hoje a discnssAo ueste ruciuto, tão 
alto t tm sido erguula a cade.rll dll 
represent Jçao pruvmcial mindra, pelos 
di~lincto~ oradores quo mo precederão 
na tribuna, quo eu sinto·me verdadei-
ramente acunhadn, p11r vir neste mo-
meu to fazer descer a discussno (não 
apoiados). 
1 O Sr . H. Sales:-V. Ex c. iU ostra 
a repr6$entaçàu pruvincilll. 

O S1·. T. da Molta:-A inda mais 
8Clnhado me sinto, Sr. presadente, de-
pG!S que por um do~ digno~ ornamen · 
to's da nobre m aioria roi dito que a 
oppo~içllo nllo se gula nq ui &enllo pelo 
ficto de faz~r bonita tl~urn, o do ati-
rar diatribes contra o presid.:nte d<~ 
prelrincia. 

Tllo !unge estamo~, Sr. presidente, 
d'~s intentos fute1s e malevolos, que 
muito nos doeo a censura iuju.ta du 
nobre depu lado. 

Entret&Qto nó~ nilo po lemos, como 
representautl)s quo somos tia opposiçào 
ton~ervadtJra, deixar d~ provocar a.la 
parte da maioria e do govor110 oxplica-
ÇÕtiS e providencias no sent;do da ga-
ra.n tia dos direatos de nt SSJS cor reli· 
gionnrios, e da manutenç;to da orJem 
publ ,ca. 

O Sr. DrumOtld:- E' jushmente o 
quo o governo e nós queremo~. é qt.e 
tudo se esclareça. 

O Sr. T da Motla:-Acrcdito pia-
monte quo da part~ da nobro maioria, 
que, comó nós, sahio do suffragio popu-
lar, desse sulfragio a que, segundo 
d izem os nobres deputado~. veio a ul -
tim:~ refOrma eleitoral dar maior 
11rosligio, acredi to piamente que da 

parte dos nobres deputados, quo re-
preseana:o o pen:amento do governo, 
nós nlo eocontrareouos nb.to~culo~ uo 
du~urupt.nbo do no~o man la tu, ao con-
tra rio, obterem\ls de S . Exc·. coo-
poraça:o dooidida e pudero:~&. (A poia-
c:los). 

Por iuo, Sr. presidente, contrista-
me, abate-w.e mesmo ver quo as nos-
sas palavr..s, em ve1. do desportare'm 
na uobre maioria o estudo d~aas ques-
lCle$, vao, pelo contrario, encontrar 
cuntestaçõ"s antecipadas, e t~nbllo ou-
trus vcz\13 pur uuica r~pJsla e.~ tas pa-
luv rns des..uimadoras:-u guverno ja 
provldeu.:iou, o governo providen-
c ai â. ,. 

O Sr. H. Sales:-Eu citei as provi-
dencia, que o g'JVeruo tomou. 

O Sr. T. da · MoUu:-Em alguns 
rontos declarou quaes as prol'iden-
cias que forllu tomatlas;om ou trus, oâo. 
porque, Sr$ , us factos que a mi· 
noruL tem trazido â discussao, em sua 
q uas1 totalidade, são do publica noto-
riedade. 

Or11, se elles são conhecidos do nó.;, 
se são conhecidos do publico em geral, 
como ullo terAo chegado ao conheci-
mento do governo, que é a 1. • eoti-
d;ule que deve ser informada do qual-
qu~r l'ertubação na ordem publica, e 
q no para ;es;o fim tem em toda parte 
da pruvincia agentes o outros moio3 de 
iufurmur-~e do quo ha1 

O Sr. X. da Veiga:-0 governo nl!o 
gos t.a ole sabor dessas co•·,,u (1wi0 
apoiados). 

O S1·. T. da Molla:-A opposiçào, 
Sr~ .• chamou a atlenÇdo do governo o 
da nobre maioria para certos e doter-
uun~d lS facto•; acabão de d1zer em 
aparte alguns dos nobres depu ta do; que 
a compoem quo as informações presta-
dus pur S. Excs. em nome du governo 
sao s~li$raclunas. 

E$~ns · ih ívrmações, Sr. prusidenté, 
como vou demonstrar, nem provao que 
a minoria nao tives;e razão de for.. 
molar a' questões que formulou, e nem 
ainda •llo &ao ~atisra.:torias,quo a mino-
r ia nllo deva íosasti r sobre alguns pon· 
t Js em relação a El·sai mosmu que.tõe~. 

O Sr. M. Fulge~~cio: -Aluda nllo 
lranquilli>ão o QllSso osp1 rito. 

O St·. T . da Molla:-Não Silo com-
pleLumente truuqullli~adora~, é eucto. 

E' assí m, Sr. prcs1deuto, que, em rn-
laçào â rregue:ia de Coogouh~~ Jo 
Campo, a r8$peito da qual ver. ou o 2. • 
requerimento apreaantado peJa mino-
r ia, nenhum dos distinctos aeputadoa 



que tem occupado a tribuna disso '\UO 
bouves:;e sido !lcmitlidn a autori.lade 
policial d'aquella freguezia, que 4 apon-
t:ida como autora doJ disturbio~ e at· 
tontudos aUi commeuido•, e quo por 
um ncconl!lo d 1 relaçJ.o do lli~Lriclo 
desta provincia roi julgada incapaz do 
exercer t>s •e cargo policial. 

Sr$. , o regulamento n. 120 de 31 de 
Jnnt-iro de 18 12, que aqui foi citado por 
um distincto membro da minoria, osta-
bolece terminantemente que ntlu pode 
ser autoridade rolicial aquelle indivi-
du'l que mlo pode sor eleitJr. 

O Sr. X. d4 Veiga:-Mas o governo 
tere r rovidencia<io. (Risad4s). 

O Sr. T. da Ml)lta:- Ora, este indi-
vidue flliljulgado privado, por umaccor-
dllo da relaçi.o, como fallido, da capa-
cidade eleitoral. 

Como, pois. pode o mesmo ind.vidul) 
ser conservado no ex'!rcicio de um car-
go pulicial, mesmo depois de p1urnrem 
sobre s·m capacidade tantos o til•J for-
hs mot:vcs de duvidaf... 

O Sr. Drumontl:-N!Io ha mais ne-
nhum. 

O Sr. T. da Motla:- Po:s o que Oca 
exposto nllo é um grande motl\•o de 
duvida sobro a ca?acadado dellef 

Alem disso, n!lo se diz que ollo cst.d 
á frente dos de-sorJc.ros o turbulen~os 
da loca lidadef 

O Sr. Drumond:- Está enganado. 
1· O Sr. T. da Molla:-Digo eu qu l , 
alem do motivo provado, ainda olle é 
nccusa•lo desses outros factos. 

O Sr. Drumond:-~llo ap>iado. 
O Sr. T. d4 Motta:- V. ll:xc. atlen-

da·me: eu dig., quo n I. • mlltivo somen-
te ora mais quo ~ufficionte pt~ra duti-
tuil-o do cargo; o que, alem desse moti-
vo, 'lue decorre de uma. se.n tença pas-
aada em julgado, ainda pniram sobre 
sua c1p1cidade duvidt~s impJ rtantis-
simas. 

O Sr. X . da Veiga:-0 governo es-
pera um a.• motivo; 2 nilo bastam. 

O S1·. T. da M otla:- Em relaçllo, 
Srs., ao 2. • ponto, de que temos bojo 
tratado. i ,t J ê, tu desordens do Aras-
suaby, não slo um bem satisfactor iu as 
informações que acnbam de ser presta-
lias pelo di~tincto leaàer da mniori11 e 
mou particulnr amigo, o Sr. Dr. 
H. Sales. 

O Sr. Drumcnà:- Porquet 
O Sr. T. d4 M olla:- Disse S. Ex. 

que o presidente da província, ao ter 
noticia das d01ordens do Ar11.uuahy, 
~-pua lã seguir um dt'$tiOAmento de 

6 ou 8 prnças, commandado por um 
a !rores. 

E stas providencias, porom, como os 
fnctos vieram demonstra r , foram db 
t ·do o ponto insufficientes; e d o só 
insufficiento1, como ainda fornm or igem 
de n0\"03 males. 

O Sr. Seoeriano de Resende:-E 
serviram pnra de~moralisar o governo. 

O Sr. 1'. da M olla:- Pois, Srs. , para 
restabelecer-se a ordem em uma cidade 
annrcbisad~. manda-se um destacamen-
to de 6 ou 8 praça1, das quaas algumas 
if!!pre$hveis, por dnrem-se ao vicio da 
embriaguez f (Apoiados d4 minoria). 

l i iO, Srs., parece que nlo podia PllQ.· 
duzir ou ta o resultado, alem daquello 
que produziu; ish é, completa d isper-
sao dessas praça~, prisllo do seu com-
mandante &, p3los desordeiros prepo-
lente:l do Arnssuahy, e,portanto, maior 
a11arcbia nesia lo:alidade, e, portantd, 
ainda maior desmoralisaçllo nao só para 
a forçn publica, como para o poder 
publlco. 

O Sr. Scoerlano de Resende:-
Apoiado. 

() Sr. T. da Motta :-Alem disso, 
Sr!!, se o:;so oillciat, que roi mandado 
para Arassuaby commandandu 8$S&S 
praças, rui enviadO pelo governo com 
intento do pacificar aquella cidade, 
como n!lo Cúi elle .Iesde lcgJ nomeado 
delegado para esse lugar t 

Pois se o delegado d'ahl era accusa-
do de ser um dos choros dos desordei-
ros, como se manda um destacamento 
para receber orJeus dessa autoridade~ 
Vomo so ma nda d~t r maõs rorç' a esse 
homem, augmcntando-se assim u com-
bustivol pua o incendio1 

O Sr. X. da Veiga:-E' ve.rJ.ade, 
mnas lenha para a fuguoira. 

O Sr. T. d4 M olla :-Sr. presidente, 
ntlo é o deseju de censurar a adminis-
tração da provincin quo me faz neste 
momontll occupar a tribuna; a oppo-
siçllo até a . presente hora a101a naõ 
Cormulllu contra S. Ex. uma accu.sa~ 
çao positiva (apoiados); tem apenas 
pedtdo Informações. 

O S1·. Drumond:- Sem duvida; i!t!O 
é '"erdade. • 

O Sr. T. da Molla :- Nada mais 
quer a opposiçgo, senao que as respos-
tu â essas in tsrrogaçOos sejam tran-
quillisadores para ella e pnra a . pro-
víncia (apoiados d4 minorw). 

Eu, por tanto, Sr. presidente, nllo 
posso deiur de, proseguiodo oa trilba 
l!o brilb'lntemente seguida até aqu\ 
por meus diatinctc),! amigos, formula~ 
umbem alsomae iQterrop~at~ 
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Por quo motivo, ost:lndo clemonstrn-
da a insulficiencin da força jn onvtada 
para o Arassuahy, estando demonstra-
do que e.sa força insignificante, longe 
de resttbelecer a paz naqu~lla cidadt>, 
íoi provocar pur sua ln~ufficíeocia no-
vas desordens, porque moti I' O S. Ex. 
não manda parn e~M ciolade um desta-
camento mats for to f 

Po• que nao é dornittido o prumo or 
publico do Arnssunhy, accustulo- em 
otficio dirigido pelo Dr. P. de C.u valho 
ao Exm. pr~ideote da provincln , como 
um dos chefes do matim i 

O Sr. Severiano ele Resende:-Em 
q uasi toda parte os promuto re~ .a, cbe-
ftiS des. ea motius. As~ím ac ntece em S. 
J o:Io d'El-Roy. 

O Sr. T. da Motta:-0~ nobres 
deputa-los, Srs. H. Sales o Dru-
WIJn•l, dís~enlo b •jo que ja fui riemit-
t ido " celeb e delugado do Ara~suaby 
e que, em >OU lug.tr, foi o<~moa.Jo o 
alferes E\•aristo de Sousa, <'X·comman-
daote .... 

O S1•. X. da Veiga:-Esqe esta na 
c:ulea. 

O Sr. T. da M olla .... do tle~taca
mento, quo primitivamente havia sido 
env'ado rara aquolla localidudo. Este 
facto, porem, ainda ntlo veio ao domí-
nio publico. 

O Sr. Drumond :- lias nlu garan-
timos. 

O Sr·. T. da Jlioltq:-Acrcd ito na 
palavra uo uoLro deputado. àins esta 
~ttfirmnçào ja nllo é um beueüc:o que 
colhemos da d tscus,!lo? 

O S1·. M. Fulget~cio: -Sem duvida . 
O Sr. T. da Molla:-Entreto.oto, 

nenhum dus nobre• depu tal! os nos po•lo 
dizer se j 1 fui ou nllo demittido o pro· 
motor publico daquella comn rca. 

O Sr. Drumcmd :-Vam•1s noJ in-
formar, e V. Ex. terá rcspO$ta. 

O Sr·. T. da Motta :- 0 quo acabao 
·de dizolr •>s nobre~ deput tdos prova 
que tecm razllo . de ser as intcrr..~ga
çõds d,. minoria, o quo es!as inkrroga-
ções deveiu continuar . 

Portanto, Sr. presidente, a m:noria, 
quo se tem erguido neste recinto, oile 
com o intuito do grangear reputação 
inut!l. o sim.de prols tar serviço â cau. a 
que dofoode, A proviocin , a m•uoria, 
se tivesse em ' vista unicamente apre-
~entar factos dos quaes se pod• SiO de-
duzir censura á a.fministraçtlo, te ríl\ 
muitas occasíues de fazol-o, J-Orque, in· 
felizmente, o~ facto~ que se dorl!o ul-
timamente om Congoobas do Campo e 
/Hil&suahl oilo 1e isollo, polo coolra- . 

r!o, l~m-se roprod uzido om tantos ou-
tros lugares da provlncla ... 

O Sr . .Drumond:-l sso é a hi:~turia 
do tudoll us tempo$. 

O Sr. T d<J. Motta .... que parecem 
deoot11r um sy:tumu do subvcr:llo o 
revoluçao p~rumuont s .... 

O S1·. X. da Veiga:-E' o estado 
morbido da actualtd11IO. 

O Sr. T. da 1\folla . ... que denotao 
realr.1en to tlccatlencia de nossos CO$-
tume~ o dos poderes publicos. 

O Sr. Drumond:- E, no ent.noto, o 
seu Caelé ,., .. muito traoquillo. 

O Sr. 7'. da Molta:-Eu poder ia re-
ferir quanta cousa do irregulur vai 
por la, mas, como nao quero prolon-
gar o debat.c, agu:u·darei outra occa-
sião. 

Sr. presirleute, o ~ysten:a que a no-
brtJ muiot·•u tew udoptado paru rOipon-
tlcr a tna lur l'arlo d., uossas arguições 
n"s. aocbe a alma de desal~nto; I! pro-
p~:st:o de \u,lo,; os factos 1rregul.ares 
(toe apresentamos, dizom os n11tlres de-
putadu$:-is:So é dt1 t 11dos o> tltnro~-. 

O S1·. D1·umond:-J u~tamcntc, no 
towp..1 dos couS<)rvadores as mesmas 
cuusas :.o deráo 

O S1·. Scoeriano ele Resende:- Mas 
o~ S s. >110 ragt!nerad11re~; Dllu devem 
vultar aOi t .. mpo • anlióos. 

O ~~·. T. da .Jiolla:-Em primeiro 
lugar , os t•elatOrtllS dos presidcnt.c:s da 
~ituaç lu actuul , com.J ruo;Strou o meu 
collt:ga da m noria, duwonstrllo que 
estes facto; irregulares, longo do d.-
mtOuirem, como era do espet•ar d 1 pro-
grt!S>O du nossa socieuadu, a.o contra -
r io, su mult•plicilo. 

Alo>m disso, so procJdo a nt·gumcn-
taçllo olos nobres dt!putados, pergunto 
eu: ondo ficA o progre:.so ? 

OS>·. Seoenano de Rese11de:- E os 
modcroos molde 1 

O S1·. T. da i\1 olia:- So os errCIS do 
hoje, se os ct imes mesmo, sào descul-
pados pelas falt.as anteriores, elle$ 
hão a e por fvrça determinar o:> voserros, 

• • uovos cr1 mes, no1·o~ attentado~ no fu -
tur.~,quo tenbdo, n sou turuo, uma ju.s-
ttficativa nos abuso~ actuae~! 

Pvr con'!Cquencia, Sr~ .• se procedo 
estu dcfeza, nó~ podemos Mmpletll-
meJote descrer do futuro de nossn pn-
tria; uuncu chega•·it o d ia da justiça, 
porque tlca asseut~tdo pelos nobros de-
putados o proclamado que tercmoa sem-
pre dE' cauunhar do abysmo em ab ....... ! 

Admír.a, Sr. presidouto, que l!tl·upro-
sentem argument os desta orJem na 
11uadra 11u~ o~ nobres ~e11u~dos J rq_• 



cl:lmilo de regencraçãn, rcgooeraçlto 
promett:da :1 5 Jo Janeiro de 187g, o 
que entreLaoto, pas:a·los quasi 5 :aonos, 
b 8 traJut na reproJucçâO :1ggr:avada 
d J to lot us er ros anL g.Js! 

O Sr. Drwnond:-Tem-'50 corL'Ido 
muitos. 

O Sr. T. da Motla: - Se oó1, que 
const:tu mos u assemblea prvvincaal 
primug.Jniln da oleiçllo~ dir.lcln, encam· 
pamt s todo osso passado quo os uuba·os 
deputados t:lnto coodemnarl!.o, qual 
será o !ructu dessa lei que foi procla-
mada CJrno s 1lva,lora de nossa patria1 

SJ nós, abrindo l)lllO de nossas prero· 
gativas, ollo quazermos tomar cont.as ao 
go1•urno, no cumprimento de seu pri-
mtÍIO devt~r; se incontestavelmente o 
potler publico oâo tem mi~o alguma 
mai1 nobre, nem t!o elevada, como ~ej a 
a do fazer ju$Liça, a de garantir os d•· 
roitos, a de manter a ordem publica ; 
so nôs consdntirmos que a nossa sJcie· 
dado Sl barbarise, oa phrase de uan 
rollltor :!l ha pouco lido, se consen·ir-
mo~ quo a força publica se converta 
um instrumento de JesorJem, o as au -
toa·idudos sejtlu ns promotoras dellas, 
onl4o, Sr~. , n!Io será Sl menle n des-
crença na loi oloitoral, ultimamonto 
p• omulgada, que nos \'irá dentro de 
poUCQ con rcn~er da noss:1 triste e po-
rigoS:l si t unç4•J; ootllo, Srs., a falta de 
segu1 ança, unpossibilitando o progre.s-
so, a de~crença DOi homens e nas lois 
levar!Io fatalm ente nossa sociedade ao 
est!ido do maÍI)r ab:ttimeoto e prostra· 
çilo, sootto de completo aniquilamento I 

O S1·. Drumond.:-Quocl Deus arw·-
tatl 

O S1·. '1'. da Motta: - Shn, Deus aras-
te do nós este futuro triste ; mas uóJ 
tambem tomo• obrigação do procurar 
afas tai-o pJr todos os meios . . 

Disso a1oda o Sr. H. Sales que oshs 
desordens, estes factos lnmentavris, de 
quo te:nos nos occupndo, não se pron· 
::Iom de maneira alguma á po!itica, 
nem tom rdlaç!o,mcs:no remota, com o 
alistnmonto eleitoral e as el~açôes, 
pois que o governo tem sa posto iotea-
ram~nto OJtranho a esses factos. 

Srs., como ja .i isse e tenh? occasiâo 
alo repotir, meu 6m nAu é fazer censu-
ras uosto momento; mas p .!rmitta S. 
Exc. quo desde ja lho daga : a inda 
quando o gover no procurasse mau ter-se 
em eaphor• &uperior aos odios o I ut.as 
politicas duran te o período do alista-
wento e das oaeiçôes, o que podo solfr<lr 
seria contestaçlo,nem pur isso deixar4o 
"IIS 1\IDÍi o•, e mesmo Aieates da auto--- ' . 

ri latia publica, do pratic•u em dilferon-
tes loca lidadas abu-sos e exc0$101lamen-
taveis. {~tpoiados d4 minoria). Nao 
dosoovnh-erei hoje e.•t.l those, nauapro-
scntarei hoje a demoostraçao d isto, po· 
r em ful·o hei em outra occasiao. 

Concluio o distiocto collega, Sr. pr.l-
sidonte, dizendo que o progrnmmn ~o 
actunl p1'es:deote da província do MI-
nas ê o d~t justiçt e da moder4QIO. 

OS':'.Ilf Ol'elzso/in:-Dasejamo~ muito 
que nllo se araste disso. 

O Sr. T. da M olta:-Nao re$b-me, 
Sr. presidoote, em nome do par~ido que 
tenho a honra de representar, e quo 
ha tanto iempo é victtma da falta de 
justiça {apoiadcs e nao apoiadcs) e mo-
deraÇ4o, senão fazor votoJ sioceNs 
para que este bello programma se torne 
urna realldadu. e paro1 qu!l entrumos 
de~eras no domini.> da loi, dajustl~ o 
da ordorn. (Muito bem! Muito bem.') 

Encerrada a discus3110, p:~r niuguom 
mais pedar a palavra, pro:e..te-81) â 
VOL'!çllo do r dquerimeoto, salv.J o nd-
díti vo~, e é o mesmo rajeit:ldo. 

Ern seguida, é lambem rojeihtlo o 
ndd!tivo. 

Entm em discussão o requoriment., 
do Sr. José C. de Miranda lt1boiro so-
bre a c~trada ouro-probnB. 

O 8 r. Hen~-.que 8ale~~:
{~!to t em1s o s~ di!curso). 

O 8 •·· Miranda ftlbe lro :-
Sr. presidepte. em vista das oxplicaÇ(JeJ 
exp;ndadas pelo meo dagnoamigo o col· 
lego., que me precede!> na tribuna, só 
mo resta dar-me por n t isfei to no to-
cante no nssumpto wbre que versou 
o podido de informações quo tive hon-
tena a honra de nesta casa formular. 

Como vimo$, Sr. presidente, n!Io poz 
duvada o meo illus~;e collega em ro· 
conhecer que tudo quanto fez uma 
das admin'straçôes pllS:lndas do~ta pro· 
fincin era absurdo e arbitrario, a 
cerca da pr~>jectada estrada de Cerro 
denominada ouro-preta!la, em que pe'50 
aos int uitos patrioticos da idea e às 
virtudes que exornll? o administra• 
dor do eutao. 

Como vimos, conforme o que aoa• 
bou d'l dizer-nos o illustro rt~presen• 
t~nto do 7. • l.listric~o, nãu bomolOJilO 
o~ dignos membro.i da maioria a.s il· 
legalidades a P.roposlto da alluditJa 
em preza. 

Uom haja, poli, n nosm provinola l 
Corre-me, agora, o dever de m->tl• 

vnr o p:ocedimento . que tive nestl\ 
casa apresentando o roq.uerimeato o"' 
em diacuaao, . • 

• 



Sr. pN'sidonto, ouvindo clamores, jà 
da impren•a seria da pruvincia, jà de 
crdadaos do maior conceito, contra um 
contrato, sem autori ação da assem-
blen, feito por uma da~ pusada!l ad-
míol~traçõos d~sl.lt província com um 
particular para explnraçl!o, le\·anta-
mento de planta~, ostudns, ernnm, reta-
ti vos ã uma via foJrrml entre e~t.'l rirlade 
e um ponto da Pedr.> 11, do conformi-
dade com n pres~nte relatorio (mostran-
do o reUJlOI'ÍO), furm\lloi o meu reque-
rimento do informaçõ,•s . 

Ora, Sr. prolsidente, assim proceden-
do, me parece que nll.o a'lclei mal. Ti-
nha em m«•·s n melhor fnnte de conhe-
cimento dos facto~. qual um relatnrio 
da admini$tração da província, que 
devo sPr d'esta a bisLuria viva, pur.t e 
autbentic:J, a expnsiçllo 8el e clara rle 
tndos os !eus ;~contecimentus adminis-
trarivos. 

Pois bern; baseando-mo n'e$ta peç:t, 
onde tudo dove fOr voridico e nu-
thentico .. 

O Sr. X. da Veiga:- E' tudo phan-
tastico. 

O St·. H. Sales:-E' tudo frnnqueza. 
O Sr. Miranda Ribeiro:-Frauqueza 

do mal~ ... 
O S1·. H. Sates:-~â" ha franqueza 

de mais em poli tíca. Nossas condições 
puJõ ticas e> tão completamente mudadas. 

O Sr. Miranda Ribeil·o .. tomando, 
como dizia, fOr base do informaç;lo o 
dno relatorio, não podia deixar de 
apresentar o meo Nquerimento senão 
pela forma porf!UO o tlz. 

Do f:oclo, pehl sun leitura, pela sua 
llXp<'Sic;:Io relatil'a ã empreza ouro-
pretana, n:Io se infere a existoncia de 
um outro contrato, qual o contrato Pi-
rnjà, sobrll que o rolutorio clnrnmento 
nada diz. 

O St·. H. Sales: -Nilo , senhor. 
O Sr. M. Ribeiro:-C1•mo so pode 

\'Or .... 
O Sr. H . Sale3t- Faça o favc. r de 

ler o trecho do relatorin. 
O Sr. },f. Ribeiro :- Puis nllo, aqui 

c:>alâ (IA o relatoriv). Eis aqui, este 
trecho !Ó a um co01rnto a Ilude. 

O g,., T. da Motta :-Ndo rliz nada 
~obre u outro contrato, o contrato 
Plrojâ. 

O Sr. llf. Ribeil·o ;-Nada. Só diz 
o sl'gu·inte (1~). Nl·m ao menos se lhe 
ussi~: na la a cara , caso a e !lo !e refe-
Jisse. 

Sendo assim, Sr. pref 'dento, em at-
lenÇllo aos inces>nntos clamores contra 
\.lll coutrato celPbr;o do,fem fundamento 

legnl, por uma das admiui~traçiies pas· 
sarlas: o que corria a qualiJuer ropr.--
sontant~ da pmvincia fazerf Requort-r 
nn govero1o 11.:1 devidas inf1.1rmações. 
Fui o que (fiz. 

Entret1nto, dis~ o illustre ropre-
s ·ntnnto do 7.• distr icto quo errei 11 
ai vo, que vou chamar a cont.1s um11 
arlminis1ração de.. mco partido. 

Sim, Sr. presidente ost11va pl rfoi- . 
tJmonto informado,pelo relaturio u quo 
me tenho reforido. 4uo o contrato Man· 
der • hav111 si lo celobratlo sol! umn nd-
miuistracçã.o do meo partido, pela sua 
duln assignlllnda no r elntorio. 

P .. uco se me porém cl en isto. C:Om o 
e •pirito extreme de qualquer eiva par-
li.laria, sem outro intout·J quo não o 
b.tm rla provinc'a. animei-mo a formu-
hr o rt>querunaoto em di•cussllo, vi-
sandn uma illegali~ade de quo se teru 
nproveitnr!o & actual si tuação, qu~ a 
administrnçilo pasMdu tlestn província 
tr m fdtn sua e coutra n qual pr.ttc~
tos ~e IAou lovant .. lo (Muito bem) 

Assim pois, Sr. prJsidenlu, explica-
do meu procodimentu, r , queiro seja 
ret.rado o pedido de informação que 
hontum formdui e substituído por e;te 
outra, quo or.1 apresento (14). 

O Sr. ll. Sales:- Ja d~i us ioforma-
Çt,, s. 

O ~r. Drumond:- Nuo podo apre-
•eol!H requerimento hoje. 

O ~t·. ,\[. Ribeit·o:-E' um sub,titu-
t ivo. A mnwria é a mosmu. 

O S1·. Presic.lente:-Admitto reque-
rimentoadditivo, ma•, substitutivo,uao. 

O 8r. Xu"ier dn Velgna-
Occuparei por poucos minutls a at-
teuçôl•J da as:sembloa, e unic·1meote parn 
conte.-ta r os fundamento~ com quo o 
n ,bredep~l.ltdo pro~ura assimilar o con-
truto P1rujá com o que f1.1i cel~:brado 
om 1873 entre o governo da provincin 
e o Sr. Jorge John Mander~. 

Contesto. o nem o nubre deputado 
demonstrou, a illegalidode do acto do 
pruidcn te de 1873 cole brando o co o· 
trato Manders. 

O Sr. Jl. Sa/es:-Eu mostrei que a 
lo i em que o presidente se baseou nilu 
o autori~avn. 

O S1·. X. da Veiga:-V. Exc. nâo 
demrmstrou; entret wt •, parti argu • 
menrar. darei por clemonstra<lo, o di · 
rei quo ainda assim E.s condições do~ 
dois contrat..Js em questâo sll., r r· 
fuit.amcote dissemelhanles. 

Em primeiro lugar, V . Exc. vê, e é 
manifesto, 11ue do cootr•cto Maodon 



nâo resultava sacrificio nlgum pecn-
niario para n província. 

O Sr. H. Sales:---Ma$ podia resul-
tar, muito grande. 

O S1·. X. da Veiga:-Houve até 
alguma vantagem, porque os cof1·es 
publicoa percoberao a importancia do 
sollo e dos di roi tos respe~:tivos; entre-
tanto que no contrato celebrado pelo 
Sr. con110lheiro SanfAona com o en-
genheiro Pi rajã.. •. 

O Sr. H. Sales:- Eu desejava que 
V. Exc usasse da mesma franqueza 
que eu usei, e conviesse em que am-
bos os contratos sao illegaes. 

O Sr. X. da Veiga:-Para a cele-
braç/\0 do contrnto l:'irajá pratioarllo-se 
nctoi anomalos, arbritarios, o que 
importarão em uma quasi doaçílo dos 
dinheiros publicos. 

O Sr. Lemos:-Foi apenas um adi-
antamento 

O Sr. Sevcriano ele Rcse~tde:-Para 
r eceber nas kalendas gregas. 

O S1·. X . ela Vciga:-Mnndars acha-
va-se do posse, do~de 1873, de um 
privilegio para a construcçllo de um 
ramal ou via ferrea quo devia ligar a 
estrada de Pedro 2. • n esta capital. 

Em 1831 tratou de org.tnisar a em-
preza para lenr a elfeuo esta linha. 
Neste intuito reunio alguns amigos, 
mas nao consta ter sido subscripta si-
quer uma acçllo da ompreza projec-
tnda, nem forllo os r espectivos esta-
tutos approvados pelo goveruo gorai, 
como é de lei, e, o que ó mais nota-
vai, nem houve transferenoia do pr i-
vilegio. Nao podia, portanto, haver 
directoria que representasse essa ainda 
embr1onaria companhia. porque a di-
rectoria, r epresentando uma companhia 
legalmente organisada, presupvõe a 
oxistencia desta, o a companhia de que 
se fallava, até em aci03 officiaes, era 
uma entidade supposta I Conseguinte· 
mente semelhante d1rectoria era um 
simulacro irrisorio; exprimia unica-
mente os bons desejos do alguns cida-
dllos, alias dist1nctOJ e on1mados de 
louva v eis intenções. 

Pois bom, apesar deste conjuncto 
de circumstancias, o presidente da 
p1·ovmcia nilo hesitou em tratar, como 
do potencia à potenc1a, com uma en-
tidade puramente phantastica !. .. 

O St·. Severiano ele Rcsende:-E' 
escandaloso tsto I 

O Sr. X. cW Yeiga:-Silo os pri-
meirus tctos i1·regular i.saimos e abu~i
TUI a notar .e censurar. 

Kl 

Em segonl!o lugar, sendo o privile-
GiO de Manders, tendo este em seu f• vor 
11 garantia de 7 %, que devia ser paga 
pela província, tmtando-s~t consequen-
temente de uma empreza puramente 
partcu lar, o administrador da provin-
cia nllo he,i tou no•amenh, commet-
tendo d u~ icconveniencias, isto é. re-
conhecendo uma companhia e uma dt-
rectOrla phanta.sticas, e tratando com 
ellas. nllo hesitou, digu, em conceder-
lhes, por acto de manifesto e censoravel 
arbit1·io,o adiantamento da quaotia exi-
gida pelu engenheiro Pirajá para ex-
plor ações, levantamento de plan.as, 
estudos que se dizem dotlnitivos, da es-
trada ou ro-pretaua! 

Poço ao honrado depub~o . iUustre 
representante do 7. • districto, que con-
testo as proposiçõe$ que forem por mim 
emittidas, o que nno exprimirem acaso 
porfaitnmen te a verdade. 

O Sr. li. Sales:- Nno contesto, ja o 
disse. 

O St·. X. da Veiga:-E' uma frólll-
queza quo o honra. Sen!lo contesta, o 
meu enunciado traduz com rigorosa 
exacti•lào a realidade dos f a o los; e da-
qui o que resulta, s~. f 

Nllo fÓ a 1llllgalidade, como a dissi-
paçno dos dinheiro~ publicas, porque a 
importancia destes estudos, que deve de 
orçar em cerca de 9inte contos de reis, 
está sondo paga pela província, embora 
a titulo do adiantamento, favor inde-
bilo a um emprehendimento pnrlicular, 
pnra cujus capitaes n província garan-
t ira juros. 

Se d1sse na imprensn .quo a directo-
rin mais tnrde indemnisaria a provin-
cia. )las que directoria, Srs. f 

Si osta n!lo existia, si nilo havia com-
panhia, como em actos offici11es figurAo 
semelhantes entidade,fl 

E' ndmiravef, Sr. presidente, como, 
tratando-se de uma questno grave, de 
uma estrada de !erro, assumpto de tan-
ta importancia , qu~ tinha de jogar com 
grandes sommas, garantidas p;!los nos-
sos cofres, a admin~straçllo liberal fosso 
tâo Cacil, que nem ao menos tratasse 
de pedir áquelles com quem tratava, 
a01 plenipot~;nciarios da imaginada em-
preta, as suas credeociaea, os tltu los 
legítimos, pelos qunos se aprosontavllo 
am nome do uma companhia, creaçllo 
pbanta~tica, que ~ó nos netos do gover-
no tO\'e existencial 

O Sr·. Lemos da um apar te. 
O S1·. X. da Veiga:- Engano ma-

nifesto. O Sr. Mander• nunca cedeu d
0 

• 
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seu privilegio, nunca 
empren alguma. 

o lran~ferio a 5 • SESSÃO ORDI:-IARJA AOS 7 DE 

O Sr. H. Sales:-E' exacto. 
O Sr. X. àa Veiga:-E tanto é assim 

que agora , por solic1taçAo do Sr. 
lJr. T. Ottooi , i'oi que elle renunciou o 
privilegio. Hoje o Sr. Mnnders nao tom 
ma i~ uada cam esta q uestao, e con· 
lol'me um additivo incluído no orça-
mento da agricu ltu1·a, js votado em 3. • 
âiscussao na camara dos depulados, o 
Estado terá de fazer o ramal da es-
trada Pedro 2: a Ouro Preto, grande 
e importante melhoramt:ntu para esta 
capital, que todos sinoe1·amente dese-
jamos. 

Por isso cootinu,, a sustentar, que, 
me~mo tdmittindo-se a illogallidade do 
cootrat•• Mandar~, o contrato P irajá 
está em coodiçOes muit11 d ilferecte.>, 
quo,pois, houve neste uma serie de ir-
refularidades e abusos lastimanis, re-
su tando por ultimo consideravel pro-
juizo para a província, porque teve 
ella de onerar-se indebitamente com o 
di~pendio de cerca de v:nte contos, im-
po1·tancia dos taes estudos, que devillo 
ter sido feitos a custa de Manders ou 
da companhia que elle orgaoisasse, e 
jamais a expensas do governo provin-
cial , como a11nal aconteceu. (Muito 
bem! Mutlo bem!) . 

Encerrada a dlscusstto, o Sr. S. 
Forrar:, pela ordem, requer que a 
votação do requerimento seja nominal. 

O Sr. M. Ribeiro (pela ordem) re-
quer a retirada do requerimento. 

O Sr. Presidente ob:~erva que nllo 
pode mais aceitar esse r~querimeoto 
de reti rada. 

Procedendo-se á votaçllo do requeri· 
monto do Sr. S. Fe.rraz, é approvado. 

Procedendo·se â votaçllo nominal ào 
requorimeoto do Sr. M Ribeiro, votaram 
a ravor os Srs M. Fulgencio, Moret-
Zioho, M. Ribeiro, X. da Veiga, Seve-
riauo de Resende, Soles Peixoto, Ri-
beiro da Lux, A. Amaral , T. da Motta, 
Claudio, Kerd11le e Vello~o: e contra 
os Srs. H. Sales, S. Cecilia, S. Ferraz, 
Olegar io, C. Sena , Zacarias, Drumood, 
B. Fort~s, L. de Campos, M. Nnvarro, 
\Vence~lau, Lemos, A. Cesario, Paixão, 
G. Penoa,V. Café e B. do Coromandel. 
- Nao foi approvado o requerimento. 

Dada a hora, o Sr. presidente marca 
a ordom do dia seguinte e levanta a 
aes.«o. 

AGOSTO DE 1882. 
PRRSLDBNCC.A DO SR. Bulo os Coao-

MAN OEL. 
SUMMAktO.- EXPBDIKNT&. - Aproaootaçlo 

do proJeotoa.-Obaervaç4ea e projectoa doa 
Sra. Pamootet Barbo11, Sevoriaoo de Re-
aeodo, A. do Amaral, C. Sooa, T. da 1\lot-
ta o Ribeiro da Luz.-Apr·oaeotaçlo do io-
dieaç6u.-Ramat de ferro oúro-pretaoo.-
Oburvaç6u e iodieaçlo do Sr. Moreluob.o. 
- Pareeorea.- Ordem do dta.- 2.• leitura 
de projecloa. 
A'~ 11 1/2 horas da manhao, feita 

a chamada, achAo-se presentes 28 Srs. 
depuhdos, faltando com participação 
os Srs. Francisco Na varro, Mauo .. l 
Fau~tino e Tocantins. 

Comparecem depois tia chamada os 
Srs. Anwnio Cesano, Drumond e Pai-
xa:o. 

A bre·se a seisa:o. 
E' lida e appro1 ada a acta da ante-

cedente. 
O S1·. 1.• Sec1·etario dâ conta do 

seguinte-
EXPEDIENTE. 

Offiâos. 
Um do ~ecretario do governo, re-

metteodo a represenlaçao em que a 
directoria de fazenda expõe a oeces-
~id11d e de um credito supplementar de 
208$151 rs. â verba dCl o. 9 do § 5.• 
do art. 2. • da vigente lei do orçamento. 
-A' I. • commis$!10 do fazenda. 

Outro do mesmo, comrnunicaodo quo 
S. Exc. o Sr. Dr. presidente da pro· 
l'incia se acha inteirado do modo por 
quo ficou organisada a mesa da assem-
blea.-A casa fica inteirada. • 

Outro do mesmo, r omettendo uma 
reprosontaçilo da camara municipal do 
Pomba, acerca do prolongamento da 
ostrada- Uniao Mioeira.-A' commis-
sao du pontes e estradas. 

Outro do mesmo, remettendo uma 
reprosentaçlo da camara municipal do 
Juiz de Fora, pedindo iseoçllo de di-
reitos para os objectos imp:.~rtados com 
destino a matriz daquella cidade.-A' 
2. • com missão de fazenda. 

Outro do mesmo, romettendo a re-
presentação em qoe a ca mara do Cur· 
vello pede a municipalisaçllo dos im-
postos de engenhos e negocios.-A' 
mnma commissllo. 

Outro do mesmo, remettentlo o re-
querimento em que o 2 • official da 
directoria de fazenda, Virgílio J ,..-j 
dos Santos, pede qoe se lhe mande 
contar para aposentadoria o tempo que 
servío como ex tranumerario na the-



souraria de fazenda.-A's 2.• comiDis-
84o de fazenda e de poderes. 

Representaç&s. 
Uma dos habitantei de S. Sebastião 

dJ Par11iso, pe•lindo quow para a ma-
triz e outras oLr.ts.- A' 2.• commislSllo 
de fazenda. 

Outra dos habitantes da freguezia 
do Aterrado, pedindo para continna-
rem a pertencer ao mnnicipio de S. 
Sdbaslilo d.o Paraiso.- A' commissllo 
de estatislica. 

Outra, em que Prudente Vital de 
Ollv~ira pede trans!ere!lcia de sua fa-
r.enda para a freguezia de N. S. da 
Conce!Çâo do lbitipoca . - A' mesma 
commlsslo. 

Outril de lsidoro Zeferioo da Silva, 
pediudo p11$S!lgem de toda sua fazenda 
para o district.O do Cajuru.-A' mesma 
com missão. 

Oulra de Francisco Antonio da Silva, 
fazeudo igual vodido em r elação á sua 
fazenda denominada Josó Dias. -A' 
mesma commissão. 

Eutra·se n.a hora do apresao taçllo 
de-

Projectos. 
O 8 a·. ~el&on:-Sr. presidente, 

pedi a palavra para submmetter á con-
$i\leraçllo d~sta assemblea alguns pro-
jectos quo passo a ler. Pormita- me V. 
Exc. lambem enviar â mesa,para ter o 
competente destino,a roprosen taçllo que 
tenho em mão. assignada por grande 
nu moro de habitantes da parocbia de 
N. S do Carmo da Bagagem, em que 
pedem que seja elevada á categoria 
de villa a sede da mesma. 

Deixo de fazer sobre este projecto 
qualquer considernçao, visto como os 
sigoatarios da alludida representaçllo 
expoem sutisfactorinrneate a~ justas 
rMõos em que fundnrllo o seu pedido. 

Silo lidos e vllo a imprimir os se-
guintes projectos: 

N. O. 
· A assemblea legislativa provincial 
de Mina! Ge.raes decreta: 

Art. l.• Ficn croada uma escola 
normal na cidade de P itnnguy com os 
mesmos estatutos da desta capital. 

Art. 2 . • Ficllo o rendas duas cadei-
ras do instrucç:to.primaria: uma para 
o sexo fetuínioo no arraial do Ater-
rado, município de Doros do lnduiâi 
outra para o sexo masculino ll!l aldea 
denominada- Doce-no dtstricto do 
Dom Despacho, do mesmo município. 

Art 3. • Fica igualmente creada 
uma eeoola d'instrucç&o primaria para 

o sexo masculino no lngar denominado 
- Varginha- ,do districtoda cidadg do 
Parâ. Revogadas as disposiGes em con-
trario. 

Sa lu das sessões, 7 de Agosto de 
1882.- Padre Kerdole, Moret.uolan, 
Augusto VeUoso, A. Zacarias W en-
ces/au, Olegario ' 

N. 10. 
A assemblea legislativa proYincial 

de Minas Geraes decreta : 
Artigo unico. Fica creada uma ca-

deira de instrocçllo primaria do sexo fe-
minino no arraial do Leite, monicipio 
do Ouro Preto i revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Agosto de 1882. 
M oret:sohn, M att.Oel Fulgencio, Tei-
a;eira da Motta, Nelson, JoséRu{itt.O. 

N. 11. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes dc~creta : 
Artigo uuico. Fica o presidente da 

provinc1a, desde ja, nutorisado a man-
dar construir nest~ capital um ceruite-
rio publ.ico, despen.dondo para esse fim 
n qua_ntta necessar1a, '}Ue deverâ ser 
deduztda da verba-obras rublicas-
do oxercicio vigent3 i revogadas as dis: 
posi~ em contrario. 

s~la das sessões, 7 de Agosto de 1882. 
- ilfo,·et:ooohn, Nelson, Augusto Vel-
loso, C. Sena, Teia;ei1·a da Motta. 

N. 12. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta : 
Art. unico. Fica creadi uma cadeira 

de instrucçllo primaria do sexo mascu-
linll no lugardenominado-Ribeira:o--
freguezia do Senhor Bom Jesus do Am~ 
~aro do Rio de S. Joio. município de 
Santa Bar bara; revogadas as disposi-
ções om contrario. 

Sala das sessões, 7 do Agosto de l8S2. 
-Drumond. 

N. 13. 
A assemblea legislativa provincial 

de Mmas Geraes decreta : 
Art. l. • Ficão transferidas : para o 

município da ltabira,freguezia de SanL' 
Anna dos Ferros, a fazenda denllmi-
nada-Serra-, de propriedade de Joa-
quim Affo~ Pereira de Andrade, ora 
portoncente A freguezia de Santo Anto-
nio do Rio Abaixo, d11 município da 
ConceiÇão do Serro i para a freguezia 
de Santa Maria a fazenda denominada 
-Liberdade- , de propriedade de O. 
Margarida Teixeira de M1randa, ora 
pertencente á !reguezia de Antonio Dia a 
Abaixo, município da Itabira; para a 



fregu da cta cidac:le da Itabira o sjtio e 
rancho de proprie;lade de Francisco 
Borges da Costa Lage, actualmente per-
tenceo to a íreguezia de S. Gons;ilo. do 
Rio Abaj;o, mnoíoipío de Santa Bar-
b!!ra ; p!lra a fresue:ia de S. !3ebastiao 
de Joanj!sia a f~qo<\a denominada-
Mandioca-, pertencente a Seblistiao 
Pereira da Co$ta u á frt·guf.'zia de Sete 
Cachoeiras; para a freguezia do Carmo 
o retiro perteJ!cente a Francisco de Assis 
Pereira ~lho, ora. pertencente á fre-
guezia do ltamMe muoicipio da Coucei-
çiCI c;l,o S!!rro; pJlr!' a froguezia de Sant' 
A,tll)a dos Ferro~ o retiro p.ertencoote 
ao alferes Jolio Luiz Rodrigues de Mou-
ra e á fraguezia de S. Sebastiao do Rio 
Preto, município da ConceiÇ!o do Serro. 

Art. 2.• Re~ogao-se u dísposiçõe:; 
em contrario. 

Sala dy sesflles, 7 de Agosto de 1882. 
- Drumónd. 

N. 14. 
A assomblea legislativa provincial 

de M:oas Ouraes decreta: 
Art. uoíco. Ficno creadas duas ca-

doirlul de instrucçao primaria elemen-
tar para o sexo masculino, uma na ~ede 
do di~trictu do Guarda-mor, e a outra 
nu arraial da A lagoa de Santo Anto-
nio, ambos os 1 ugares do município de 
P.aracatü; revogadas as dispos1çõea em 
contcario. 

Snla das sessiJilS, 1 de Agosto de 
11!82. -N etsiJn. 

N. 15. 
A assemb!ea legislativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. unico. Ficao perbocendo ao 

districto de SanL'Annn do Catinga, do 
muoicipio da cidade do Paracntu, as 
fa1endas do capitllo B1silio do O. Our-
deiro Valladares. rlosmombradas da 
frpgue.zia do Cap!o Redondo; rev<'ga-
das as di~po;içõos em c?nLr·ario. 

Sala ,Jas sessões, 7 de Agosto de 
1882 . ...,.N e/.$~. 

N. 16. 
A a.s>emblea ligislativa provincial 

de MinM Oeraes decreta: 
Art. unico. Fica creada uma ca-

tleira de laLim.e lrancez na cidade da 
Bagagem; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõss, 7 do Agosto de 
1882.-W enoe8lau, N ellon. 

N. 17. 
to. assemblea legislativa provincial 

de Mio~s Oer11es decreta: 
Art. 1. • O pr.,ideute da província, 

pela vettba d&S obras publicas, llca att-
torisado a despeqder as quantias em 
que forem orçados O$ concert• s tia serra 
dos Plllles na estrada que ni do Pa-
truciniu pua a cidade ao Paracatü. 

Art. ~. •· E' o mesmo presidente au-
torisatlo a despender as quantias, em 
quo forem orçados: 

1. • Os concertos das pontos dos rios 
Januario e Escoro-grande, no munici-
jno de Paracatú. 

2.• Os tia~ pontes do rilleirlo Josá 
Pedro e do Dourado, esta na fazenda do 
capitao· Jollo 'Macha!lo, municil'io do 
Pljtrncinio, e t(ldas na estrada d'esta 
cidade á do Paracatú. 

Art. 3 • Ficllo revogadas as dispo~ 
siçõ11s em c;outrario. 

Sala das se~õss, 7 de Agosto de 
1882.-Nelson, Olegarío, T. da Mot. 
ta, Wenceslau, X. da Veiga. 

N. 18. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. 1.• Fica elevado il. ca~goria 

de villr1 o arraial de N. S. do Carmo 
da Dagagem, com esta mo~ma denomi-
naçtlo de N. S. do 01\rmo da B3gagem. 

Art. 2 . • O respect.vo município se 
co111porá da fre~;uezia do referido ar-
raial e da de N. S. da Abb1dia d'Agua 
Suja, ambas desr:lombradas do municí-
pio da Bagagtlm, ã cuja comarca 8carã 
pertencendo, creados clo-du ja ua oflicios 
de ju~tiça, na forma da lei, 

Art. ~ • Revogao-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 7 do Agosto de 
1882.- Nelson, Olegarío, M oret~solm, 
W enceslau, X. da Veiga, S. de Re· 
sende. 

O 8r. 8everlono de De• 
&ende:-Sr. presidente, alem do na-
tural acanhamento de novel orador, 
dois motivos pondoro~os mo têm re-
trahhlo, impedindo que occupa a tri-
buna parlamentar ..... 

O Sr. M. Ftdgencío: - Ns.o ha rasllo 
para isso; porque V. Exo. é um depu-
tado muito digno e illustrado. (Apma~ 
dos). 

O Sr. Seoeriano de Relende:-E' 
extrema benevolencia de V. Exo. 

O Sr. X. da Veíga:- E' justiça. 
(Apoíaclos) . 

O Sr. Severiano ele Re8endd:-Doia 
moth·os ponderosos, como disse. i~m
me imposto silencio: em primelt·o lue:..l', 
o recjliO de vir empanar com minhas 
toscaa palavrolS (ndo apoiados) o brilho 
da• disoueiõea, que tanto 19 têm ele-
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•ado IMite recinto, nlo só por parte 
da nobre mai!1ria, como· dos illoslros 
collegaa da opposiçlo; em segundo lu-
gar, o 'temor de vir provocar a pre-
veoçlo. que ootram. ao que pare()(', 

· contra• mim dislinetos deputados da 
maioria .. 

O Sr. H . Scalu:-lsto é que é pre-
Te:lçiO de V. Exo. 

O Sr. Drumond:-Nio ba raslo. 
O Sr. Seoeria.M de Rutnde ... re'la-

tivameote ao modo de pronunciar-ma 
· nu·quesUielt, julgando-me desbragado e 
até violento I 

O Sr . .Dnfmond:-0 seu Arauto é 
temível! 

O Sr. Se11ertano de Ruende:-0 
Arawto de MiM$ Ntlecte a.a minhas 
ideu; slo e lias u do partido, que 
tem por apanagio a moderaçlo~ si al· 
gumas vaus ~folha parece vtrulen-
ta, é porque tenho ~ido obr igado a 
deseer a terreiro para bater- me com 
adverasrios deslcaes, que alo escolhem 
arma.s e nem uslo d.o luva de pellica. 
{Apoiado.s). . 
lláO Sr .. M. Fulgmcw:-V. Exc. até 
é moderadissimo. 

O Sr. X. da Veiga:-Dizer o contra· 
rio seria uma injustiça clamorosa.. . 

O Sr. SeDeriano de Ruend6.- Si e 
aer deabragado colloear oa pontos nos 
I i das questões, u.e.audo de rude fra~
quua, si é ser v1olento ter conheci· 
mento doa direitos que me cabem como 
oldadlo de um pau line e fazel-os 
valer e garantir .•. 

USr X. da Veiga:-Muito bem. 
O Sr. Seoeriano de Ruencü ..• si é ser 

violento comprehender o que devo à pa-
tria, apreciar as questôel que se dlo 
em norao pai&, . proftigar des~nd.os e 
apontar o e&IDlnho que o patnotHI!I!o 
me dia ser aquelle que se deve segu1r 
~uando se tem em _mira o engran~e
cim.ento e a _prosper1dade da uaçlo,-
eu aóu violento. 

O Sr. T. da M otla.-Muito bem. 
O Sr. Seoeriano de R~Wide:-Pare

ee-me que estou deaobrigado de definir 
minha posiçlo nesta assemblea. . 

O Sr. T. da lllolta:--seus serviÇOS 
A C..uaa publica o torna~ conhecido 
eJD toda a provinoia. 

O Sr. ÂtfQU8lo do Amaral:--5ervi· 
901 relqvantos. (Apoiado~). 

O Sr. Se11eriano de Reunde:--To-
davia, direi que o meu posto aqui será 
aquelle meamo que tenho oocupado ba 
14 anoos, que iaatoe alo 01 da mioha 
'ida poliüoa. 

-
O Sr. M. FulgeRCw:-VIda cheia 

de aerviços e sàcrlllcios em prol do\ 
prinolpioe que defeodemoa. (AJI()iodot). 

O Sr. Sewriano rü" Ruf*Ü:-Ob-
eouro operario Õ:l impl'&oea (n4o apoia-
dOI), tenho defendi•lo, quanlo o per-
mittem minhas forçae, aa ·fdeu do ge-
neroto partido conservador; ... :.toldado 
da milicia cónsenadora, vim destac:ldo 
para este posto; e aqui, na bancada d.a 
opposlçlo, auat.ent&rei quanto possa os 
princípios pelos q naes propugnao olei-
torado qu.e me elegeu. 

OSr. Drumond:-E é bom aliradol-. 
O Sr. 8eM'ial'lO de R11e•rü:-Sint! 

alo ser fio 11om oomo V. Exo. (Ri-
sadas). • 

O Sr. Drumond dA um aparte. 
O Sr. Se,;erí4no de i'lulflde:-0 

desconhecido soldado (ft4o apoiado~) 
estava semprê de sentinella aos gnan• 
des princípios inscript01 na bandeira 
conservadora, que é uma legenda de 
progresso 1·eftectido. (Muito bem da 
milloria). 

O Sr. Dr14moncl:-O que ftca psra 
DOS f (RiladM). 

O Sr. H. Salu:-Para os republi-
canos o que fica f 

O Sr. SeoeriaM de Rea&l\de:-P~ra 
uns e para outros as theorias , do Sr. 
conselheiro V1fayetté .obre a demo-
cracia ~. (Crt.~4Q-H aparta). 

Sr. presidente, peço venia à V'. Exc. 
para que, antes de tratar do objecto 
que me traz a esta tribuna, dirija da-
qui um voto de reconheoimt~nto aos 
meos amigos e correliglonarios de S. 
Joio d'El-Rey, terra de meo berço, 
denominada por S. M. ·o Imperador, 
ao te a perapectiva deslun:brante d'a-
quellas vetde~antes campin.._ r i-
tonha cidade-; titulada, em ruao do 

· diatincto sentimento rellgioso, que 
anima a populaçlo, a-i>erula do bis-
pado-pelo virtuoso bispo, que as mul-
tidlJell •••• 

O Sr. Drtmwnd:-E~.tà sagrada por 
todos os modo!~. . 

O Sr. SI!Deriano de Ruend6 .•. pro· 
clamaram santo e cuja memoria vene-
randa viverà aempN em noS~DS cora• 
ções (apoiados); S. Jollo d'EI-Rei, em-
flm,denominada- Atbena1 de Miou-
por quantos conhecem a clvllisaçlo, 
adiantamento e illustraçlo da attractl-
n cidade. 

O Sr. Costa Seno.-Parcce um idy-
llo de Geuoer. 

O Sr. Seceriafto de &Hndt.:-Nio 
penae o mn dialiDot? oollep quo tal• 



taram poetas para decantar as bel-
lezas de minha t<lrra; entro outro~ . o 
mav:080 caot·)r mindi ro, Bernardo Oui-
manles,que a chamou ft•rmusa ndali~ca 
- torra das flores o dos fructos, do$ ri-
ao~ e •las cauçõa-1, da po09ia o do amor. 

O Sr. Costa ~ena dà um aparte. 
O Sr. Drumond:-0 que llca para 

as out ras ctd~do!S da pn viucia 1 
O Sr. SeveriatlO de Resemle:-Sr. 

presidtmle, eu mo cullocaria om oppo· 
~ição aus $eutiment.os de moo coraç&o 
agrutlccido, si, à primeira vez que ap-
parecefSd nesta tribuna, deiXR$$0 du 
man tfClltll r meu reconhecimeutu para 
com tan rletlicado.1 contorran~os,u q ucm 
devo a alta posiçno, quo occupo nesta 
casa. 

O Sr. X da Veiga:- Fizernm-lhe 
ju•tiça. (Apoiados da minoria). 

O S1·. Rcoel'iano de Rescnde:-A' 
h iu o in4ependento o illu$tratdu tlcito· 
rad~J das diversa:~ purochias, que cuul· 
poom o 6 • o.listricto "leitora!, raço n -
tensivo C$10 vottJ de gratidllu; porquau• 
to oito p:>sso attrlbuir o triumpho do 
minha candtdatura senlto á sua extre· 
ma benovuloncia. (Ndo apoiados). 

O ~r. M · Fulgencio: - V. Ex c é 
muito digno do curgo de que fot in-
vestido. 

O Sr. Severiano de Resellde:- Sem 
sar filho de alcaide e sem poder dizer 
mesmo,corno um i li u~u·o repres~ntante 
da Bahi.u, no parlamento, que se jul-
gava filho da!:l ~uns proprius acções, 
eu, sem merecimentos e sem t•tulos 
que me nobtlitem .... (não apoiados). 

O St·. X . ela Vei:Ja:--1'\ão apou•d" , 
tem muil••s. 

O 81·. Severi.ano de Resende ... não 
po>SO deixar de co~osider11r efleito de 
demasiada beoeruloncia dos Srs. elei-
tores do 6. • districto eleitoral o dj-. 
ploma, que me foi conferido , do repre-
sentante da província do Minas. 

O St·. M. F ttlgcneio:·-E V. Ex c. 
h<~ do honrai-o, teo1do em vi. ta suus 
precedent09. (Apoiados da mmoria). 

O S1•. Severiano de Resencle;--Tun-
do·me desempenhado deste devtr , Sr. 
-pre~idenle, passo a occupar-mo dos 
projectos, q11e tenho em maos para 
offorecer A consideração deata illus· 
t t·arla a·semblea. 

Um d~lles, Sr. prosidento, importa 
uma roraraç&o, alem de ser medida de 
muitn conveoiencia publica: restaur_a 
a escola de pharmacia do S. João de 
El-Rol, creada p~la lei mine1ra n. 140 
de 4 de Abril de 1839. 

O Sr. João Lui.J:- E" muito justo. 

O Sr. Severiano de Resende:- Me 
pnrece, Sr. presiden te, que esta escola 
foi supprimida, ~em que houvesse sido 
inst~llada, devido u to à mà vontade da 
C'opital, muito pronunciaria em outros 
kmpos contra S. Juao d'El·Rei. (Con· 
leslaç6cs). 

Sao de facil intuiçao os beneficios 
que esta escola pode tlerramar nesta 
uxtens:1 provinciu, Ulo necessitada de 
profi~siuthos que assPgurt-m os ínte-
•osses dn saude publ.ca, à mercê do 
charlatltO.:!, que extravagantemoote 
manipulam remedios. (Apoiados). 

Uma voz:-J:l temo~ uma estlOla de 
pbar :nacia ua capital e é bastante. 

O Sr. Severiano de Resende:-Eo· 
teudu que u uuca silo demais estabele-
cimentos quo tend .. m ll nmplinr os c.J-
nh :cimentus humanos, especialmente 
aqudl~s quo v~m ro>guarda r a saudo 
e até a vida. 

O St·. João Luiz:-Muito bem. 
O St·. Severia110 de Rese11de:- O 

projecto, que formulei, aproveitando 
as garnutias que foram por l ei goral 
concedidas ás ttscolus de phnrmacia da 
província, detormin• que o ensino 
cumpreheuderA ns cadeiras existentes 
nu cu r~o do pharm:tcin da faculdade 
de medicina da côrte. E' n seguinte: (lê). 

O St'. D1·umond:- Nlto t~:mos di-
nheiro. 

O Sr. Severia11o de Rese11de:- A 
restauraç!lo da escola de phurmacin 
om S. Joa:o d'El·Rei nAu exige grande 
st crificio de dinheiro; ha alli 8 ou 10 
mediccs e com facilidade faz-se acqui-
siçllo de optimos professores. a ord~na
do não superior a 1:600$000. 

Este grande melhoramento para a 
pruvincia pode custar apenas 10:000$, 
sendo 6:400$000 para o pessoal docen-
te e 3:600$000 para a oflicina de expe-
riencios e preparaçõe~ pharmaceuticns. 

O St•. Dt•mnomt d 11 um a pu r te. 
t O St·. Severia110 de Resende:-Sr. 
pres:dento, como que a província do 
M n~s tem, em comparação com suas 
irmã~ , uma partilha leonina, como que 
vive eugoltodn, sem quo os altos pode· 
res do estado tenham attendldo ás suas 
palpitantes necessidatles e tratem de 
promover medidas que sf.J mister no 
seu. tmgrnndecimento o prosperidade,. A 
quo tem direito ! (Apoiados). 

Em falta de tilo poderosos impubo-
rc~, dc\"emos nós. quanto couber na 
l imitada esphera de no!sas ntlti l.ut· 
çõcs, trabalhar pl ra quo se rlote n 
IIOd~a provlncia do todos os elernento.1 
que a elevem e oobilitem. (Apoiado$). 



O 3r. Drumohà:-..Ha muito que eu 
trabalho para oMer uma eroola normal 
para a minha cidacle e 010 consigo. 

O Sr. ~eoeri<mo de Rue11de:-Sr. 
pnsidonte, espero que este pr.•jecto 
será con "Or·tido em I• i; porquant<> as 
disposiç(Jes dp governo da província, 
que devem ser hmbem u da honrada 
maioria, d .o tod.u, ao que se di:r:, o, 
sentido de se traduzirem em realidade 
meditla• desta ordem. 

O Sr. ::J. SeM :- A sua escola é 
mui~ antiga pua ser realisada. 

O Sr. Seoeriano de Resende:-
Muito propositalmente pedi restaura-
çrto em VQ:r: de creaorto ; para quo se 
nrto dlsses.,e que era medida nova e 
rnais ainda para que ae maoirestasse 
n injustiça C!Jnt.-a S. Jollo d'El-Rey, 
que, em outros tempos, quando niio se 
acbam em contacto rmmOIIia to com 
importantes cidades, j ll tioha sido con-
siderada nas condições de poFauir um 
estabelecimento desta ordem, de que 
!oi privada por motivos, que nllo vem 
agora a proposito devassar. 

O Sr. S. Ferra; :-Ja temos aqui 
uma escola de pharmacia e outra na 
cllrte. 

O Sr. Severiano de Re.tende :- 0 
argumento do meu oobre collega não 
procede e nem )>'>de trazer a condem-
naçlo do meu projecto i medidas desta 
ortlem nunca sllo demah. Ha uma dis-
pendiosa escola normal nosta cap1tal 
e muit03 estabelecimentos de pedagogia 
na cllrte ; no em tanto, as escolas nor-
maes estilo se multiplicando na pro-
vi.ncia. 

Patriota, como é o distincto collega, 
mineiro de nascimento e de coração, 
oao deve, como eu u esporo, deixar de 
apoiar com todas ., !"rças este pro-
jccto. . 

O S1·. X. da Vciga:-Apo,iado, a 
idea é boa; vamos ver ai o orçamento 
a comporta. 

O St·. H. Sales:-Muito bem. 
O $r. Se11eriano de Resende:- A 

província de Mt:~as está nos casos de 
ter uma faculdade de direito ou de 
medicina i oeste sentido dev .amos sem-
pre represe o ta r ao poder competente. 
Ella ollo é inrerior á do R1o de. Janei ro 
e A outras,que as têm; a mais popu.lo· 
ea do 'imperio,com va. to territorio, lem, 
emflm, todos os requi~itos e direito a 
merecor dos poderes do estado mais 
attençrto. (Apoiat;l.)s). 

O Sr. Drumond:- S. Joio d'El-Rey 
està bem aquinhoado. 

O Sr. &Periano df Rmnck:-

Alem dos proprios elementos de 1-i:la, 
nAo sei donde lhe veio o qnlohao I 

O Sr Drumond dâ um aparte. 
O Sr M. Fvlgencio:-V. Ex. é 

que tom levado os cofres publicJS para 
~ ltab rn. (Risadas). 

O Sr. l>rum_ond:-Estâ enganado. 
O Sr. Set~eriano de .Ruende:-E 

entre as demais cidades da província, 
que mais no caao estio de possuir uma 
faculdade de medicina, figura em pri-
meiro plano S. Joio d'El-ltey (apoia.-
dos); p.,rque, alem de outru rulles 
em sou favor , ha alii uma imfortante 
ca~u de caridade, de que meu:~ nobres 
collogas têm ootioia pelos rele.vantes 
aer•iços e soccorros prestados â hu· 
mnnidade sJifredora ..... 

O Sr. X. da Veiga:-.Faltlo os ca-
daveres. 

O Sr. C. SeM:-Signal de que ha 
bons medicos. 

O Sr. Severiano de Resende ... e que 
o ao é objecto de luxo, nern de ostenta-
çao, sorvindo de ornato á ctdade; é 
um •·erugio agasalbador do indigente ·e 
do~ inrehzes, que soffrem ; nao oircum-
ecreveodo-se ao perímetro daquelln lo-
calidade os seus beoe8cios, que esteo-
dem·se á toda a província. (Apoiados). 

O S1·. J odo .Lui.;":-Apoiado, tem 
prestado muitos e boos serviçoJ. 

O Sr. Severiano de Ruende:- Mais 
desassombrado, Sr. presidente, vou-en-
tregar á discusSAo outro projecto, que 
oito lovuotarã poeira; porquanto iodo. 
pende doa corres da província, nada 
cu, ta á muoicipalid.ade e nllo ofl'ende 
me.mo a interes;es particulares: auto-
r tsa a camara municipal de S. Joao de 
El-Rey a ruer a desapropriaçrto neces-
far:a para a abertura de uma enrada 
que, do porto da lbituruoa, ousque o 
ma i$ prox·mo porto do Rio Grande. E' 
o eeguinto: (lêJ. . 

E' medida que muito nproveita A 
ftorosconte !reguezia de lbituruna, tlr-
mattdoos elome:1tos do sua prosperidade. 

Sr. presidente, nós, que somos re-
presentantes da província, escolhidos 
pela livre manifestaçllo daa urnas, em 
virtulle de uma lei regeneradol'a, de-
vemo·oos unir todos ( e eu folgo de 
rocoobecer as boas d isposições, em quo 
se acba a nobre maiori-.) pa·ra , de com-
muro accordo e em harmonia, dtender 
As grandes necessidades e aos magnos 
ioteressesde nossa provincia.(Apoiados). 

O elei torado, que nos inveetiu do 
honroso mandato, està cansado de ou vil' 
promessas que ollo se realido e con 
de:D na esses 1 iroteios de . rhetorioa q ll 
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nada produem ; elle tem os olhos sobre 
nót. 

Aa poToações enlanguecem i falta 
de me•os, i falta do progreS$0 impul-
•or, o commerolo atrave~t~ uma crise 
terrível e debate-se a•u~rrado ~lcs 
)l81&doa impostos e exageradas tarifa1 
de estradas d.e Cerro, A lno\ira e a in-• d ust ri.a ,pelo mesmo mo·lo,achlo-se aba-
t ldat, nao podendo progredir, porque as 
taxas itioerariu e os fretes cbs ferro· 
'f'iaa cobrem o nlor de seus productoj 
(apoiados); e toda proYincla de Minas, 
diante dos males que a aftligem e lhe 
entor~cem os INlSi os,resigoa-stt no pre-
aeote, e~perando muito do Dlll!aO pa·-
triotl~mo, dos nossce esforços. (Muito 
bem). 

O Sr. Drumond:- Vamos trabalhar. 
O Sr . Se11eri4no de Resende:-Como 

repreaentante da proYioc:ia, nAo we 
furtarei ao trabalho para desemp~nhar
me do nobre encargu; porem o que 
podere'!los fazer; eu e meus illustres 
collegas da. min,.rla, si no IS<'S esforçua 
nlo forem secundados pela nobre maio-
ria, que dispõe actualmente do poder, 
da força, dos cofres e de tudo, em fim f 
11' O Sr. Drtmwnd:- Estâ esgotado. 
{Ri-fo). 

O Sr. Se~~er~ano de Resetlde:- Que 
mâ noticia me dá V. Exo. pal'l\ levar 
ao$ m~us committentes! 

Sr. presidente, si de pouco podemos 
dispor, nós os membros ela opposição, 
tambem é certo que menos será a nos-
sa responsabilidade ; olln rocahirá in-
teira sobre a no~re toaiori~, SI ioutill-
sar nossos esforços e nos condemoar á 
esterilidade: e restar-nos-ha,como com-
pensaçlo, aquella doce tranquíllidade 
e paz de ll'pirito, que jamais desam-
pardo us que têm consciencia do cum-
primento do dever. (Muito bem! muito 
bem! o orador .d cumpdmenlado). 

O ~r. X. da Yeiga:- Estreou bri-
lbnntemeote. 

V ao a imprimir os seguintes 
Projêctos. 

N. 19. 
A assemblea legislativa proYincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • Fica restaurada a escola 

de pharmacia da cidade de S. Jo!Io de 
El-Roy, creada pela lol mineira n. 140 
de 4 do Abril de I 839. 

§ unico. O ensino, nestn escola, 
comprebenderá as cadeiras existentes 
no curao do pharruacia da faculdKde de 
medicina da córte. 

Art. 2. • Revogllo-so 11 disposiQ(!os 
em contrario. 

Sala das s'IS! &J, 7 de Agorlo de 
188'l.-Sef)trÍ4no tü Ruende, Luiz 
de flumpos , Saiu Peia:oto, X. da 
Veiga, Morelzsohn, AvgWito do Ama--
ral, Ttialeira da Motta. 

N. 20. 
A auemblea legislatiVa proYincial 

de Minas Geraea decreta: 
Art . 1. • F•ca a . camara municipal 

de S. Jolo d'El-Rey aotorisada a fazer 
a desapr.~priação noeessaria para A 
abertura de uma estrada que do por to 
da Ibituruoa procure o por to maia pro-
ximo do Rio Grande, comprehendido o 
ter reno neceasa~io â conatrucção de 

·armazena ou ranchos pJra tropllll. 
Art. 2.• FicllO .rovogadas aa díspo-

aiç<Tes em ·oontrariu. 
S11la das set·cJea, 7 de Ago~to de 

1882.-wiz de Campo~, St~ 
de Resende, Aug"Usto do Amaral, 
Gusta110 Penna. 
08r. "u~ato do Am.arol. 

- Sr. presidente, autes do enviar á 
mosu. o projectu ralativo â rottauraç!o 
•lu cadeira de latim o france11 da cidade 
de Lavras,que tenho de ofl'erocer, apro-
veito a opp >rtonidade para desta tri -
buna dil"igtr sincero~ agradecimento! 
aos eleitores do 13. • diatrlct?, que me 
conferio a honra do aeu represen-
tante .. . 

O Sr. M. Fulgencio:- Muito digno. 
(Apoiados) . 

O S1·. A. do Anarat... honra de que 
po~~So ser merecedor apenas pelos bons 
de!ejos que me assistem e acompanhllo, 
porque, outros dotes ou requisitos ne-
ce~urios pua bom desempenhar esta 
alta mi'!Slo, sou o primeiro a confes'llr 
que me fallecern. (N4o apoiados). 

Se, p~rem, meus illustres collegas, 
"eu merecer, como espero, o vosso po-
deroso nuxtlio, entllo,.com certeza, des· 
emptnharei a espinhosa mítalo de que 
mo acho encarregado. 

O g, .. M . Fulgencio:- Nósesl.aremOI 
sempre ao seu lado. 

O Sr. A. do Amaral:- Agradeço. 
Esta assemblea, Sr~ , emanada do 

voto directo, filha da lei de 9 de Ja-
neiro, emancipadora do 'fOto politico, 
esta a~sembl~a, que surgio cheia de 
vida, de notavel pras tigio, pode, sob 
til~> beiJos auspícios, fazer grandes be· 
nefiolos á esta província, que se acha 
em circumstancias tllo dlfficeis. 

O Sr. Drt•mornl:- Nilo do tio m:ts 
assim. 

O Sr. Moretzsohn:- Como disse ba 
pouCó que estava esgotada t 

O St•, Dl'tfmonlk- Ooofredas graças, 



O Jlr;, A. dq Arnaral;:rEJ!\i~Po111ou- . 
vir ~tia dwlua&,lo !It~ ~j)a lAo cum· 
peleuW), como é p oo)lr' tlepu~d#,, 

o_,~,.. .Dt· .. molld;"'""':O r ehtt•ll'IU Wttfmp 
o d:&. 

O.Sr. A~. do .At~~rA~ ~n·11 
S~Wdo1 ,, eu, ,d., tud~ o JIUI1P .cqfftç401 
com todas U f~ças,jia DUOha Jr.aqu~h . 
coneorreri cqm . o m~ P\KI!.!•qo .ob•ilo, 
cooperarei /raDC141\!l!lte para tqdu 
aqueUu . tuedi~0 q~e , ~'lf.ul,~re~ ,e ,. 
attunollll'eiU ~ert.li l!ll!l11 e OI} U klre~~ , 011 ., 
nu8da briol!&. , pr,.vinl;il1. O{urto (Jem) . • 

Dito ia«!, Sr. p~den~!i uao ,teôdo 
forçaa-pal!a )r.m,is.Jqngo, (n4q apoia-' 
dos) e, tMJcarlJ!!(IQ a prudeucia como o 
pm61!8i roapo1o dp' hO!J?,ety, sqb~;e a ,íercr-. ' 
vou termiuu, 
Ao~. ~rem, de l er. o moo projeel<l• 

agra•14lÇI> &N~ IOjhiS illu!klls cullegas a· 
bellilvola at~çâo 'l u11 me pre,s~rao1 .. 

Vo.Jes:-Mer .. ce. 
O Sr. A,. do A,maral .... bem Q!!mR1 OI\ 

aparte~ com que IJle honrar,ao, Uid•c•o, 
de que l hes merec•.a~.te•t!tlo.,(apo~sr 
Sim, porque e~~t aqui mo,aiuJ,o furte, l)tn• 
do oaquella cade~ra o no~o digno pre-
sidento, cuja reapeatabi.J,id~de IDÍ'\nde-
llOS syQlpathia e . p~~ful\rJo aca\&m.ento 
(ntuilo btm ). 

Vós, m8U3 nubres co li~~·· \1\~<iJ!t: 
me inspirado uma imfress.t9, t4o• agça-
davel, que eu sinto-me feltz' por ~c,llal'
me neste reç•n~ . 

Eu s .. u hoje im~llido pelo dever a 
fallar, e deJde ja, meus c;olleg~. ~os 
peço auxilio e protec~ p'r.t m,ous 
projectoa, be~ oomo ~ull!l a tnd~ep· 
cia de que so1s ca~zes. quaodll eu VIer 
perturb~r (114o apÓiados) us epho# ~ar~ 
monio~ que aqu1 toem det~do O§ 
oraljores~-w m~ têm prl!cl)(hdu. 

Eu SOU. !L d,is.ouancia. (Não apoicu;Ws). 
F .aço ~oto, para .qu~ sejamOJ leli.te.i 

no desempopllo dJl \Jlrjlfa do q11e e&· 
tamos enoarr~gjldos. :rudo auspicja a 
DOia& feliçidade, porQUI! JlOm CÇKIDOS 
bem; todo indica-n:u q~e a nu!j!a mis: 
siD seri cumprida; e eu me encher"• 
de prazer;-, se a provonc:la poder Jli~~~-

• nos: a« Meus filho~, eu v o~ 114udo, mil 
bençAos caiAo subre ,vó. !• (4!uito bem). 

O Sr. D1·umond:--Htue.mos de.ser 
abeeQOa:dos. 

• 

Vai a impTimir o seguinte project·•: 
~.21. 

A asscmblea legislativ, proyjnclal de 
Minas Oeraas decreta : 

Art. uoico. Fica restaurada a ca-
deira -de.latim eJranoez da cidade .de I 

• 

• -, 
Lavras, oltimam-tnte ~pprimlda ; re· 
voga4aa as dis~iÇ4es em contrario. 

Sal'a du .Gsidé.-. 7 de AltOS'to •.tti1882. 
A ugu.tlo elo t!ma'rbl, GU.tit'bd P~. ' 
Jo@ ' !An~.' W~lab~ F~ 
N ~ÍXJ.rro.' ' • • • u u • 1 ''" , , 

o &r. eo.a:a 8enns-5r. pre-
aide&te; p~di 'a balavra' ~ 1Danct&1"' 

I à me!a ~m, (r~j&c:w;tc·odei~ando~um•' . 
v~r~a j de t~etoed~ mil reis, 'que lne1 

1 mandao Pl!dir~esl~~ssêmbléa os habi-
uli\e~'dlf àri-ai.:l a~ tongonb•lr; do m'lr-
o1êipic~1 da Coiu!elç4o. l • " ' ·• • • .. 

Tr11t \-:s& •le eanaliaar agua po~Tel 
para a4_uella ' 'pllvóaÇiô! qhe·ãllàl ltó 
téln sidb fuore.:idá -pelos Cbtre1 pu• 

, bfieos com o eitab .. rlt~eitoento 1de& uma 
cadelra tle prillieilii lettru. Ncbo o 
seu pedido muito justo e, attenta a•lloal 
ioslgniBcliodia· relativa, eeperd·que· a 
IISSembl!'a 01 CHntempJarà DO 18\1\WÇa• 
m .. nw, satisfazendo 'a..lnm ati'ma!grtndê 
nec:é.~ídà'de daqueua·•lparleu do bfe'll' 
~u'nicipio. 1 • lJ • ·' • r 1 

'Mas, Sr. presidente, confesso á V. 
Exc. com toda 'a fraiiqúOÚ1 que ' II"Tre-
penili-me pro!undamenfe de têr pedido 
âo Sr. 2. • • aecfe~n'W 1q_ue me i n~ere
ve·~se na ' lista do~' qtié pedirfo a pala .. 
vra para apresentar prbjactoa, qnn-
do vi o caracter 1mporünte' ·que aeill• 
mio hoje el•a 'Par!e da orll8m do dia. 

Yendo os' méus' hourados colleg#·da 
min o ri~ 1 a~r~eutllrelb'.:.e'' 'nll lÍ'tbudt 
rundaniPnbud:, seus projt~etoi com,-tan· 
ta t~loquencra, com cdJiíderaQOI3ll • po'· 
lilica~ e' a ti, ~• · o Ao ·me' éilgano; ebm 
referen'cii ao. partido repubT.eano (M'-
f.a~fj .e _agr_a,~~lnieo'tds' to dl~itbrado, 
eu 11into-me multo cbn~tra dlltdb·• pltra 
'raiiAr, nko e'stan'do ~reparlido l!ara 
tan.bem agradecer ;. ·8 eleitores 'qlih 
pàra aqui rol!' inarida'ra:o (,.f.tadas); 'por 
quanto parocia-mé' qoe a occaeiao mais 
fa voranl para isso seriá ' q uantlo ee 
tratasse da ·ampla di..so11181o do o~~ 
mento o da força publica. 1 

Realmente, Sr. presidente, depois de 
ta'dta eloqdencia, depois de• nos 'Wr tifo 
collbga citado as ' 'pàlànas· lle s: M. o 
Imperador a retpeito da 'be11ézá de Slo 
Jollo d'~l-Rey. com cores tão mffii<Wil, 
que eu lhe' dissd•e\n á~r(é que eíta Ya 
parecendo u.m'Ydillio'd.e G~nllf: n. 
pois ae tantas ftul'ed ·e de tà.bta'' ~ta, 
eu quasi sinto vergonha de fll- 6. •tri'\ju. 
na par a ler 1sto. ( U ô projecto). • 

(Risadas prolong~: Mtlito ~~ 
muito l>~ .'). · ' · 1 

V ai a imprirnir o segu.iDte Pl'9Jt!CW, 



• • 

eo 
N. 22. 

A usemblea legilllativa pruv:ncial de 
Miou Oeraes decreta : 

Artigo unico. Fica o go.,eroo autJ-
r iaado a auxiliar, desde ja , com a quan-
tia de 300$, a obra da caoalis11çAo de 
agua potav .. l no arraial de Cango.oha.s, 
município da ConceiÇAo do Ser ro ; rev~ 
gadu •• di:lpos!çees em contrario. 

Sala du sessOes, 6de Ag •• ato de 1882. 
-C. Sena. A . Zacarias, Olegario, 
Ma~l Fulgenci(), Miranda Ribeiro, 
MeM!io Pinúl. 

O &r. T e ixe ira da !Hot.La. 
- P.edi a p!llavr a, Sr. presidente, para 
mannar á Ules& o seguinte projoct.o (lê). 

A Cundamentaçlu dt!Ste projecto é 
facil. 

A povoação da Viun, que contem 
ja em seo perímetro e em &oos arre-
doru populaç4o bem crescida, tem 
ainda multot oleaneotus de desenvol-
vimento e prosper tdadtl; distando, 
alem d' t1180, essa po"oaçao cerca de 14 
kalometros do arraial de Ruças Novas, 
sede da Creguezía. 

Em raaAo de achar-se nes.•a.s condi-
ções, ha annos foi alli creada uma ca-
deira de in.struoçlo prim11ri11. para o 
sexo muculino. 

Ora, se, em consequencia da grande 
distancia dosa& povoaçlo da sede da 
freguezía, foi alli creada uma cadeira 
para o sexo masculino, vê V. Ex. que 
essa ras4o dobra de importancia e de 
força, tratando-se da necessidade do 
uma eSC'Jia para o sexo feminino. 

E' o quo tenho a dizer para funda-
mentar t alo projtiCt.o, que espero será 
approndo pela assem blea. (M utlo 
bem). 

Vae a imprimir o seguinte projecto. 
N. 23. 

A a..eemblea legislativa prov;ncial de 
Minas Geraes decreta : 

Art. uoico. Faca creada uma ca-
deira de instrucçao primaria do sexo 
feminino na povoação da Viuva, fre·-
guezia de Roças Nova•, município do 
Caoté;. revog,1dus as diSjiOSiÇõos em 
contran o. 

Sala das &O$SÕOS, 7 de Ago•to de 1882. 
- Teio:eira . da Motta, Augusto do 
Amaral, BulS Fortes, Menelio Pinto 
M. Fulgencio. ' 

O &r. Ribe iro do l~uz:
Sr . presidente, pedi 11 V. Exc. a pala· 
vra para apresentar os seguintes pro-
jectoa: (~). 

Sr. pre,ident~. nesta sessllo,p"r mim 
serlo apresentados poucos projectos, 

porom taes, que pela sua j ustiça e 
pela sua necessidade, nlo posa:Jo soffror 
a menor impuguaç&o da P"rte de meus 
distinotos collogas. O primeiru dus pro-
ject•Js, quo tenho a honra de offerecer 
hoje 11 con~idoraçllo dostll assomblea, 
diz respoit·• 11 creaçllo de aulas ou es-
colas nooturnas para adultos, que de-
vem ser regidas pelos professores re-
spect ivos d11. instrucç4o primaria do 
sexo masculino nus lugare~ , onde flcão 
croadas; a saber: cidades do ltlijubA, 
Christina e Pa aiso. Eu considero es-
tas aulas de summa vantagem; por 
quanto, alem de serem do facil conse-
cução, visto ter a província de despen· 
der uma pequena gratiflcaçllo aos pro-
fes~ret~, accrosco que nestas cidades 
slo moitas as pessoas, que por sua ~ 
broza, por seus labures diurnos ou 
por outro1 mo ti vos,nllu podem cultivar 
sua intelligeocia. O proje.:to, de que 
trato, tem por fim daff'undir a in•truc-
ção e proporcional-a A todos, seUl dis-
tincçau do condições. 

A instrucçao é hoje o magno assum-
pto, de que esta assemblea mais deve 
curar, porque é da instrucçllu que de-
pe:Jde a moralidade de um povo e a 
prosperidade de um paiz. (Apoiados, 
muito bem) ... 

O soguudo projecto consigna quotas 
para as matt izes da Chri$tina e da fre-
guezia de Santa Rita do Sapucuhy, que 
se achllo em construcç4o. 

O meu nobre collega da maioria, o 
illustre Dr. S. Ferraz, pode testemu-
nhar e relatar A casa o quant o tem 
gast-1 o povu da Chrastina com o novo 
tompln, que ja podia estar concluído 
si nllo fosse o desastre do que foi vicli~ 
ma no seu frontispicio, qu.ando ja es-
ta"a em moia altura; qn.ando dezenas 
de cont.os de reis havi!o sido emprega· 
dos em t4o importante obra ... 

O digno povo daquolle lugar, por 
meio de subscripções, tornou a levao-
tal-o desde seus f undamentos; e a obra 
prosegue, porem é master que os au-
xílios da província nllo se f~t.çll~ espe-
rar , e que seja votada a quantia de· 
c i oco conto 1 de r eis. 

A matriz de Santa Rita do Sapu-
cahy, quo tambem est.ã em constr uc-
~o. e ainda em principio, por falta de 
daohearo, nllo tem podido ir avante 
a despeito dos esforços dos hubitanl~ 
daquella fregoezia. 

Este I ugar nllo tem rectbido nem 
siquer as migalhas do banquete do or-
çamont.o da província VoLada a viver 
unicamente de seus proprios recursos, . 



01ta trl'guezia neces:sita que o governo 
a ~r ... t Jja, Üu>&pjlueceodo est3 ano rua lia 
de 11er el1.1 UlDa lllb:. engoitada, entre· 
tantn qu~ outras mu1tas sAo IIJbas dt-
l eetas do orça•uentol.. 

O ,,ovn bll miMLPr, quanto antes, do 
templo vast •, dll.:e~tta e condigno que 
e~tâ edificando, pois " matriz que 
existe é. por domai•, ex 'gua e de p:"'-
poi'Ç()es muito acuobadas; nlo dA para 
a 4 . • parte da população. 

A v• ovincia, abriudJ a verba de cinco 
contos de reiM para aquellll tamvlo, nlo 
f11z Dllda ds exagerado, pois que an-
nualmente esta freguezi11 depo-ita nas 
arcas do estttdo boas som ma, , tendo por-
tanto d ireito incontestavel a ser bem 
acolhida. 

O 3. • projecto t rata da canalisaçAo 
d'agua na ctdade do ParaiSI) e con-
alrucçAo de um chafariz. 

Ja a tempo o di~tioctu povo d .. -
q oella cidade traiu do remover os 
ob!taculos para •• aba. teci monto d'agoa 
nalju61le lugar, que é j11 bem P<Jpul~o 
e ftorecente. 

Sr. presidente. quando por alli passou 
frei Caetano do Messioa, virtuoso mis-
aionario, conseguio, por meio de sua 
pal11vra benellca, muitus melhoramen-
tos para a cidade. 

O povo patriotico o Ct\tilit!ado, como 
6, pr~tou-se com toda rled icaçAo rle 
quo fui capaz, para secun.Jar OM es-
forQI>ll do infat:ga vel Caetano de Mos · 
sina, mas entretanto a bella cidade 
do Paraíso, uptiroamento siLua•la em 
um alto, uecassita do sal utnr bafejo da 
província, e .,u, como ind igno repre-
sentante dl• I I. o distt-icto,cumpro o meu 
grato devt'r, vindo a esta tribll!la 
pedir um auxilio pecuoiario a esta as-
semblea pnr .1 a cannlisaçA:o d'agna 
e í undaça:o de um cbaíatiz oaquelle 
lugar. 

Os lugares, a que me reOro, me-
recem muito; e eu ficarei sati~fe. t•• , si 
as minhas palavras !orem attendid:~s 
pela maioria e min•• ria da casa, pela 
parte direita e sinistra das bancadas, 
onde se assentAo meos nobrescullegas. 

O Sr. Drumond:-Aqui ullo ba pari& 
sinistra. 

O Sr. R. da. Luz:-Fallei no bom 
sentido da palavra; direita e esquerda 
da casa. 

Tenh.o concluído. 
Vllo a imprimir os seguintes pro-

jectos: 
N. 24. 

A a•aemblea legislativa 
4~;~ fdinas Genes decreta : 

provincial 

eJ 
. Art. unico. Fica o governo auto-

r .sldu n des1H10der, desde ja, as seguin-
tes quotas : 5:000$000 para n cootinua-
ÇIIo d.,~ vllras da matriz d.l cidade da 
Chri~tina i 5:000$000 pnra a contioaa-
Qilo das ubra~· da matriz de Santa Rita 
do Sapucahy, termo de S. GbnMio do 
Sapuc.~by i. revogiO-se ali dilposiÇlraS 
em contrano. 

Sala du ses!tÕes, 7 de Agosto de 1882. 
-R da Ltu. Augusto do Amaral 
Sales Peia:oto, T. da Motca, J. P . x: 
dtl Veiga. 

N. 25. 
A aa:semblea legislativa provincial 

de Minas Oerae• tlecr .. ta : 
Art. uoico. F icao creadas tree au-

las nocturnlP.ll do sexo maaculino para 
11dultos, sendo uma para a cidad11 do 
Paraisn, out ra para a cidade du llajabA 
e uulrn para a Cbriatina; sendo no-
meados para as dirigi rem oa respectiv,•s 
prof~11r11s publicas das ditas cidades 
mediante a grnt•llcaçao marcada no re.: 
gulameoto da instrucçao publica; re-
vuj:âo-se as disposições em contrario. 

s~ In daa sesaõea, aos 7 de Agosto de 
1882.-R da Lu;;, AugU$lo do Ama-
ral, Saiu PeiJ:oto, Teia:tira da 
Motta, J. P . X. da Veiga. 

N 26. 
A assemblea legislativa proYincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. F•ca o governo a uto-

risatlo para despender a quantia. de 
qu11tro <:<111tos de reis, pela verba--obras 
pulllicas-, para a cunaliaaçllo do agoa 
pntavel e coostrucç4o de um cllaCariz 
na cidade do Parai90; revogllo-$6 as 
di-posiçótt.i em Cllotrario. 

Sala das sessões, 7 de Agosto del882. 
- R da Luz, Auglll$10 do Amaral, 
Sale& Pew;nto, Teiroeira da M olta, J. 
P. X . ela Veiga. 

Pas!IB-~e a appresentaollo do r ndiooçiJes 8 requerimento. 
Ramal cle (I!N'o ouro-f)retano. 

O 8r. IHoretzeohn:--Pedt a 
palavra, Sr. presidente, para offercc:er 
l con~ideraça:o desta illnalre asaemblea 
uma iodicaçlo, que deve &er levada ao 
senado brasile.iro, no tontido do ser 
votada na presente sesslo legislativa, 
e antes que a mesma chogue ao seu 
termo, a a utvrisaçAo dada ao governo 
para a construcçao de um ramal de es• 
trada do !erro desta capital a entron-
car-~o em um ponto d.a de Pedro 2. o 

Foi, Sr. presidente, com g1ande aa-
tisfaçlo e verdadeiro jubilo que o povo 
de Ouro Preto recebeo a apclarol 

.. 
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..... t,... ' ... (. .. ~ .... l f.. u 
noA~ •. de . tet .ai_90 v~~d~ ja em 3,• . 
d.iJsc~~q 111\. Cio~~~~ du.s, ~.~· deputados 
a autDr!~~.a .gue.11llud9:. ,, .. 
_.Jllr~ tÍ,!IIpo,ss!vt~~ ,~I!· .PN~de]lte,, ~\te 
a,~pl~\ d&.fl!>S!jl\ )DjpO,fWJ!,!I prOVIO-
cj~, ~o .J,D&~mame,a~ ~igad.a á do ~!U
[>~ • .P9,~ $Uas l'f!l~ , comm!lr!{iaes 
e outras, deixas!e de po:;s~_r ~e ~i 
pgP,ai}IA· III~t.ot;a'P.e.n~~ eq, l}~q P9f>O 
d!I~I"!!S~, d.f!~!Ca.,\qb,ll,ll.~.l•Ju~~.r!! E~. 
Pr!il•d~jo ~e ~ll: ~rpv tqCI~·., Pi'1~ m_t,I"V~Il~ . 
çao que teve para que a au~p~aça.o 
fosse vot ad" na ~mv-a e seJa o mais 
breve .Possivel cóii'vettida ?m lei, sa-
tisfàíllndo~se 'dést'artê a ufua'1dàs nossas 
mais palfitantés n8C8$sida.ies' (Apbía-
dos ger~): 

.N&, p~ oi'àíiíbros da ' min'ó'na, esta-
~Ó's . disllQstos a empregdt todos' os 
noSSós. e:,torços, toda' a . nóssa attéoçllo 
p"ãrà a~'Ué1las 'mé\lidl!s gue tei•dereiJl ao 
melh~ramebtO e J>'rógresso de nossa 
impbrtanté' provinc1a. (.Apoiados, mui-
to' bem!) 

Neste' ebpeoho,espel--aínos andàr seiii-
pre u.itidos ~ 4.8 p'leno aécordo cnm. os' 
distinctó~ membros da m'aioria (muito 
~);_qb~, e's't<iu ~rtó~ ~alnbe•? se em-
penhao pelo progr~ssu e t9dus os el)-
grandecimenros da ~ro-rlncia, q'ue' todols 
representam•>s neste recinto. (.Apoia-
dos, muit~ bem! ). 

Aproveito a .opportunidade para fa-
zer bem patente do .alto desta ~ribuna 
que, ,quatujo na 11e~sao passada um dis-
tincto membro ,da minoria, o .Dr. Mi-
J.Tauda Ribeiro~apresentou u rQ pedidc1 de 
informações do governo sobre o con-
trato celebra:io pa.ra a construc~llll da 
estrada de ferro de Ouro Preto, não 
lú>.uve, nem d• parté desse distilicto col-
lega, nem da nos~a . ... 
. ,0, Sr. M. Fulgencio:- Mâ vonta.de 
ao Ouro Preto. 

O Sr . . M or.et.nolm ... pensamento h.os-
til a tl.o . irnpor:tante melhoramento, 
porq~~.e. co.mQ.ja disse, dispostos esta-
mos todos. a couperar para to las as me-
did8ll teudent!lS á prosperidade e pro-
gre~~Ho du abençoado . solo mineiro, na 
orb1ta da lei. ( .Apoiadp; muito bem). 

Sr. presidente, na qualidade de re-
preselltàote, posto que o menos digno 
{.ndo apoiados) deste .dbtricto, eu o lo 
podta conservar-me silencioso nesta oc-
casil.o.. . 
-. Constituindo- me verdadeiro interpre:. 
te dos sentimentos, nao só, da minoria, 
como.o muito,e!pecilllàlente do povo do 
monicipio de Ouro Preto, que tenho a 
honra de rapr eaeotar, Aevt-oto ~iqcer.o 
elo5io, verdadeiro agradecimento á 

I 'd I g ' lt d .t...'d , • 1-r- I 
~ara ~ ... l'B., .. ep!l ... ~s1• p~r. W1oOf Sê 
h a ver ~escura. do nd~ proporc1onar tllo 
importaóte 'p;~elli• t raâuinto á capiul 
de nossa ' provincra. (.Apoiados 'geraes; 
muito bem). 
Pomn~o1 f3r. présidente, estou certo 

de;·~ ue à ·Fimples leiturá da "minha in-
dicaçaõ' trá• á desde 1o!l'.o a 'ad.lle~ao ple-
nJL;~~~ ' ~o~ os- membrós d~sta casà. 
(Mtdlo'Oem!)! , 

(Lê a itldicação.' Mt4itô bún! muito 
ben~) ! 

,E lf~Ó"e , rai a' 9ornmidliiO de pode-
res a sêgnint.• iud1caçao. 

N. I. 
J9,dica.m0~, que esta I asseinbJ.6a r~

presente ao senadn s11bre a cunvenien-
ci,a de ser. approvado aa .presente,~e'Saa:ó' 
o credito votado pela c11mara dos Srs. 
deput:ldos para ~ cqn.~truéça:ó' de um 
ramal de estrada de ferr o desta ca-
pital a entroncar-se na de Pedro 2.• 

.Sala das · sestres, 7 de AgostO de 
1882. 

Moret.zsolm, M: Fulgencío, T . 
da Motta, M. Pinto, A Ama,·al, S. 
Pei.x oio, A. Velloso. R: da Lt,z, Nel-
son, P. • Kerdole, M Ribeiro, Severi-
a?!-nO de Resende, X. da Veiga, H. 
Dt,arte. 
Limites da província de Minas com 

a de Goyaz. 
E' igu11lmente . li~a e l.a!Jl!Íem re-

mettida a commissllo de poderes, a se-
guinte indicação. 

N. 2. 
Inclicam'ls quP, por parte d'esta as-

semblea, se ,represea te a camara dos 
Ex.m••. Srs: deputados l!obre a urgéocia 
da decisão do projecto n. 1.50, apresen-
tado em 17 de Agosto de 1861, relati-' 
vameote aos limites d'est.a cum a pro-
vincia de Goyaz, e que se tem con-
servado estacionario, com grande 
dotl'ill)ento dos interesses publicos e de 
particular es. 

Sllla das sessõl:ls, 7 dil Agosto de 
1882. ' 

Nelsou, T. da Moiia, Moretzsohn, 
W encesldo, O(egnrio, ~L Pmto. d . 
Sales, S. C~ci#a, J. Rt4{iM. .A. ~á
cllaria.s, C. Se,ia, Drumond, B. For-
tes. L. do Campos, A. Cesa,·io, :M. 
Fulgencio. 

Pa~eceres. 
Sao lidos, e ficao sobre a mesa para 

entrarem na ordem do trabalho os se-
guiu tes : 

~- 23. 
A commissa:o de le's não sancciona• 

das,a qne foi presente !I eroposi~o . n. 
2806, oxa.111inou com a devida attenç«o 



.e·~ L lt.ll' h •• 
AlVNABe. . 8a . . . 

\ • ,. J1' • ... 1 
·"~W,'i''ro.otrvo'i etij . qu?uaÓ 1 toudou. A's 11' bons ílá1 m'a~~Jeiia a eha· 

a' pMtCf4ncia ,.da pro.vinc:•t ,.pa{a alo mada, achlo-!18 pte.êo~ 27':Srt- ·de-
' lii'Q~íoilt~av ,mft!l çgosideraqd, que se lpa14dbs;'1altamld"êom, partlGipa,ç.tQ os 

• dê'+e!D '~ni~re coosid!lr•r valioso:s ore- Sra. F. Nanrro e sem ella Q, &,r. M . 
.. levid'tPs os te~Y~çqt, pr~W!Q.J a io•truc F.-eSii'lió. • • •. 1 • 
'Ç:lo pu6Jirt• murtU!lute r,zoad()) parte Compa reeqm dep lÍI '?I Sr•· More-
de u~a 'loôgft ~-9ft boos !18rviços thzaO!nr; H. Sales, Lemos e "Pab.to • 
. ~T8St)(~qá, ' n9. ni~g11teri!1 P,ublico e, em Abre-te a ~o ' 1 · , ' ,, 
• o'ú't'rôll ~~oi p~ov.iociaes,ê !le parecer: E1 ilidà> IJ ipotbf.da 'a

1 
~a ante-

~~· ~s'*. Úiembl~ . a.e pJo conrorme cedente, 'COm afgumlls· co '· ~ · t;iola-
com 'aa 'ràStJes da presldenciaequeadop- madas pelJ's Srs'.'SeYerí&no de Reaende, 
t~ 'por de~f. ter~.• d_!l ~~' votos a pro- R. da Lut e ~8lso't1. , . · 

'}iõsfçao,n·. ~.na_loJrme. do e.rt 15 do • (!)•Sr. 1.• secretario dà ~nta tio te-
ac~ ad,dic~vP.e.~. 1 , guinte · 

Sala daa oomm1ásões, 7 de Agosto de EXPBDIBNTI. 
' 1882.-M. l. de Lepws, I S. Frrra:z u J o~a·}~._. I.. • ·~ -
'Jtfuwr, .Drumond, Bias Fortes (ven- m1 o·secretatao o governo, remut-
'cidoy, H. Sales. tendo um proj~clo deioàt~~ d3 ci'amâ-

N. 24, , ra de SJ Jos.ê d' AU!'ril Parahyba.-A' 
Â eommisslo de leis nllo saocciooe.-las, 1. • commis•!'o de ptopoitáa. 

.A _qual f9i .I? r~~~ a pro~siçao, o. Outro do mesmo •. enviando umã re-
2824, exánllnnndoJ com a ma1or atten- pr&aentaçao da mes'lna ~màra, Pe4ío-
çl[o as razáell em que se fundou a pro- do para ser nquelld muniéipio annexa-
sidencie. d~ provln?•a para11JJegar-lhe do á comarca da 'Leopold j_oa - A' com-
aancçlo · ~ de parecer quo esta aue.m- miasl o do e!ita'ti!rtlea.' • , 
blea 89 t&otorrue com CSi&S raziles e Outro do mesmo; reóíelteõdo e:or-
nllo adÔ,J!tà a dita. proposiçlo n. 2824. \)&meoto da receitlt o despeu a'a 'meima 

.SaiA das co'mm'iSlÕOS, 7 de Agosto de oamara.- A' commisslo de luenda inu-
l a'i12.-M. J. d11 Lemos, S .. Ferrtu, niclpal. • 1 ~r. , . . . 
D'rtnltond, Bias Fortes, H. ~ales (ven- o~tro do mesmo, ·&nlraal\~!l· coní aa 
âdo). informaÇões da dlré'e\oría 'deTaJAÍwlt; o 

ORDEM DO DIA. requerimento,'ilm ~-é o õx-oftlciàl .. da 
2. • leitura de projectos. 

• • • 
Teem 2. • leitura e sao julgados objc· 

elos de deliberaç4p os do 01. 1 a 8. 
Nad!\ mais havendo a tratar·!IO,o 8!'1. 

presi~énte aá para a ordem do dia ao-
guintt-

DjiciW!o Jdoe ~reoetes na. 23 e 2( 
l,•'díac~uao dos_projeetoa na. 1 a 8. 
tevânta•se a sessllo. , __ 

6.• SESsãO ORnlNARIA À.ÓS 8 DE 
AGOSTO DE 1882. 

Pauro&NOl~ no Sa. Bu xo os CoRO· 
M.U.MDBL. 

SWUJA RIO:- Es.nom.-n.-ObHnaçllel doa 
Sra. 't®&Diiu, J . Rulloo o W·eocealao.-
Apr~'a\fçlo 4e projaotoi ,•Nqoerlmeotor 1t 
lndlc,~e•.-lli14uno<~ pro~cto lo Sr. J~ 
tdiJ.-ObeernçOtl e projecto do • Sr. Sê-
nnuo de 1Rtaeode.- Diaedrao e pr·ojeeto 
do3n 6ualaYO Peua\-()bHna~• e pto-
jeotC~~ doa $(.•, ~•.11eJio • s.Jej Pelxoto.-
bl•l••• &l!,ltO ,. provlooia. de Miau e a ilo 
Rio det Jtrnelro.- Obaenaçlloa e. lodioaglo 
do Sr. Santa' C.cilla.'-Ordai do· ditS.- Pro-
po•i~olo .aoeol.,.ad ... - lllltrncçlo pri· 
maria.- OburYaQOe• do Sr. D_.,ott<f.-
TraDI(ore~ci ~ de torritorio.-c.tesorla de 
freruei fa.-roa!hl.c$(0 ~rjmari~Obae"* · 
v~ do ' Sr. lConth-bD.-d611&1iuoiD ....... . . 

1eoaotaria d1!ste. ~sem~1_M, M(rédo 
Furst F1lh'l, ·pedd .aut.>~Uíô ao pr,!l~~
dente pata mandar 'p~ar-1ho o.s ven-
cimeotc/S durante o tem]IO em qoe OS\8· 
ve fuspen ~o.-A' 2 • cummisato de fa· .... '.. . ' . . Z6uua : • - - · • 

o sr. Tocahuliil't....:.l'elii a :P· 
lavn, Sr. pràidllnte, .Pára eôvíar l 
mesa uma repres'oot~o 'à!algl\!aa 
pelos 4 ju\ies de' Jpaz ~hl'JI~~ia'ile'"S. 
Jos~ d•>s PauUsns;· do lllillltc;lpio' '(lo 
Serro, e tambom_ por alküni 'llleitô~ee, 
pedindo &'l'evoga'çlo' d.a lM'n. 22'1~.~0 
aono passado, pela qual rforlo1altj!ra· 
dos algun, dos limites daquélla lre• 

4 ' .j. I 1° I • • guez1a. . , . 
Esh repTesàtítaçlo tel:D de lt l com-

mi~o de- eetatistieâ' 'Pa:ta. dar te~'P.~t· 
roeel'-e· entl'o;• qôa'ntlõ'~ vt&it l8J•·· 
cusslo, procurarei e~ por ~11'&';!J~J&~ 
tas, em q ué se báseló 'os re} i-elUI6tah 

Vae>l representaç.to à cdmmisslo de 
estatística. • . . . 

O 8r. Joaé &u.Bn6s-sr~ pre-
sidente, •ou mandar i m~ QJila '~ 
present4ç&o, em qae o c'i'dadlo ManOel 
José Dias, .f,J.zeo4elrot mpt;~Ofl po.,lu• 
gar deoomjliad'o 'M'e.cuco, 'Ptrteaopnüt 
A !re$uezla de S. Josá do Chupotó, wr• 



.- ., -
11!11 do Pil':lnga, rede a transferencia produt.ir algumas considerações da ou-
de ·~ Jazeoda para , a parochia das tl':1 ordem, e declarar com toda a frao-
Mercer~o Pomba. . queza e sinen idade quo ousou muito 

V: Exo. se digóarâ durlhe o desti- aiCelçoado a estês pr'Oject?s de ~tjs-
llP oooveofeotll. tica, que, alem· de odio!Oa, ' no~ sel)l-

Vae a represeotaçlo· â commisslo pre te fundam em raa«o alguma d.e 
do estatisttca. ot;Jidatle publica, e nem \A'o pouco 

O t!la'. ""e oceelaoa-Pedi a consultam o attendem a~·ooúvenienclu 
palana 'p3ra enviar á me1& uma re- o oommodidades dos povos (mwito~m), 
preseutu.çlo do cento e bntoa habitao- aaori6canrlo-as muitas vezes para sa-
tea da (rog'aezia du FrU'f~~ . dp termo tillfàaerem a ''Vontade de alguma pu ten-
di! U~rab'a,1 pedindo a elvaçlo da mes- cia eleit>ral ·e niesmo a interesses in· 
ma Cregutlzia â categoria ,de •!lia. di•idoaes. (.Apoíado1 geNu, muito 
l A;prese9to iambem uma pet!qlo, em bem). 
que a cidadM Jo1á dJ. Silva Oliveira Entr.~tanto, Sr. presidente, que.essa 
pede que sur1 f-.zllnda, denominada dos faculdade quo uos · fói conferi.![a pelo 
Pereiras e ora ps rteocoote á paroohia acto addlcio!lal ê ilpportantissima; mu 
de Dores d11 .. 0~mpo F11rmoso, pas~e a U orçoso coofomrque tomaido aquella 
f811encer d' do Uber~ba.. . de que mais se tem abusado, off •l-&-

- Vaoa represenbç.'lo e o requer •men- ceod••·se aqui, o convortootlo-te mesmo 
to â·commtsalo do ostatistica. em leis, p• ojectos altamente incoove· 

ApresentllÇlo de- ntentes e que têm dado lagar a ·grau• 
Projeclos, req~rimentos e indicaç6u . desgoatos, a coostanteJ reclamâções. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte. (Muitos apouulos). 
N. Z7. E é d'uhi, sr~ .• que eu tenho notado 

A ástembloa legislativa provincial de quo sempre ~uo sa aproxima a epooa 
Minas Geraos decreta : da rounillo desta assomblea, o povo 

Art. 1.• ·u prCllidente da província como quu sente-se iomadb d.J cer to so· 
fica autOrisado a tle.pender, pela verba bresslw, de cerl.o desgosto, como que 
das obras public:&ll, as segujnl8'4 quotas: receia ver-se envolvid11 nessa reTolu· 

§ 1.• 2:000~ com as obras da ma- çi·•, que tod"s rs ao nos se oper-a na ea--
triz da cidade dfl Putr<J.cioio. tatist:cn da província, revolução que 
' § 2.• '800$000 com os. reparos da ma- o rat s ·ffrer nas suas relações civis, 
t riz do· arrailll tio Coromandel. commorcinos e até eaplrit~taes. (Muito 

§ 3. • 500$000 como ·auxilio âs obras bem; apoiados). 
do cemitor:o dê S. SebasLiAo do Salitre: Sra., dizendo isto, nllo ê minha in· 
revogadas aa diaposiçõ~ em contrario. teuç.'lo offender a quem quer que seja, 

Sala da-s sessa&s, 8 de Ag11sto de 1882. e nem t4o pouco censurar a este ou 
- Nelson, Olega,·io, Seceriano de Re- aquolle partido(apoiaclos), rois ê sabido 
sende, R. da Lu:r, .D1-utnond, To,can- quo ltberaes e conservadoros, quando 
Iins, A.Cesario. lodo Lui;;, Miranda constítui~o• em maiorin nosta casa, to· 
RibehJ, J os~ Rufino, . M . Fulgencio, doJ têm abusado em materi11 de estaUs-
AU{/ustõ do Ama,·al, Gustavo Penno., t ica. (Apoiados): 
Sales Peia;oto, Padre Kerclole, Tei- E V. Exc., Sr. presidente, que com 
~Uira da Jlo(ta, Moret;;solm. h nto brilho o imparcialidade tem di·• 

O Sr • .Jo•o Luiz:- Sr. pres:t rígido Oj trabalhos d'est11 assemblea 
don!-0, podi a palaua para a~re- (apoiados), snbs quantos abusos, quan-
aentar .um .projeolo, de!'llgando a le1 n. tos absurdos, quantos excessos mesmo 
Z722 de 18 do Dezembro de 1880, na hllo sido commettidos, a protesto de 
parte _ em que desmembrou do munici· commodldade dos povos, com esb ta-
pio de S Josê d'El-Rei o incorf.'rou culdaao, que nos ultimes biennios tem 
ao de Qneloz a freguezia de Sant Anna se convertido em uma verdat.eira es· 
de Oárandaby. pada de Damocles,pendidasempre sobre 

Eu podia, Sr. presidente •. reservar.- a popalaçpo. Ao aproximar-se a reu• 
me para em occasillo opportuoa justifi· niAo da _a,s;mblea, repito, o povo moa• 
car o presente prnjccto; ent reta.nto, em tra-se receioso, paira uma cer ta' duvida . 
obediencia ao precei to do nosso regi- posou osplrlto, porque nimguem sabe 
mento, d•rei desdeja a lgumas paluras 60 amanban e.<tará aqui ou na Ohi:l:a. 
com o 6m de mostra.r a sua neces• (Apoiado.Y). 
a idade. Mu•t .,., Sr. presidente, nao sabem 

Ante3, 'porem, do faze! -o, Sr. pre; l- ineJmo quem. é seu parocho, seu juil 
dooto, poç'> â V. Exc. perml~sao para ou o foro a que h l o de recorrer, llU&Q~ . -



do qoiuram trabr d9 se11s negocioe 
011 fazer n, ler os IMIUS di rei to~ 

Demona1rar 0:!1 lnto11~eniuntes , q11o 
resultam de~ta • consiahte inulaQ4o 1111 
estatística ila provin~ia serit. uma COU• 
aa auperftua; e1laa rt~petidaa aheraÇ(JJ:~ 
na a11a di~islo territorial Um sido um 
doa milol'\'a males, de qqe u auembleu 
proYuteiaes' inconscientemente 18 têm 
tornado Instrumento, cb,udo lugar u-
aim a qn o• povo nos olbll dom algu-
ma desconftan94. . 

E nóa, Si'. presidente, devemos evi-
tar que 18 trad u&& n'11111â realiàade o 
preconceito que ja paira aobre esta in-
atituiçlo, que l)'mbolisou outr'ora tio 
elevados elementos de descentralisaçlo 
e prógreaso, e que, apesar da lei da 
interpretaçlo, é ainda um dos inals bel-
los e éaplendidos trlumpbos da demo-

• • Or&Oia. 
Precisamos mesmo couencer o povo 

que esta initi tuiçlo, que po!sâe tio po-
deroso.s elemqotos para o bem, n4o 
é uma cousa inutil; ~orque do contra-
r io eu ·ealou bem cert? d~ que prox.imo 
virâ o dia em que o povo, poteuido de 
Justa indignaçlo, se levantarà para re-
clamar pelos aeus direitos, pedindo a 
re'fogt.ç4o do acto addiciona\. 

O Sr. A. do Ámaral:- E ja exi.te 
muita agi~çlo no seio da populaçlo. 

O Sr. / o.foLuiz:-Dir4otalvez que, 
fazendo estu leves consideraçiJos, eu 
ex&gero. Em todo o caso, porem, eu 
enuncio, com a franqueza e sinceridade 
que me do proprias, umo verdade in-
conteetavel, que eslâ na conecienoia de 
todos; e os meos illustres collegaa hlo 
de estar lembradoe de que ainda o anno 
passado foi apre$e~lado. n,qui pelo noa:10 
distiocto co relig1onano, Sr. Chagas 
Loba to, um projecto, que é a confirma-
çao de todo quanto acabo de dizer. 

Esse projecto, que na mioha humil-
de e obscura opioi!o ( n4o apoi!Jdo1) foi 
sem razlo arguldode inoonatitucional.., 

O Sr. Drumond:-Sem razllo, nllo. 
O Sr. Jo4o Luiz ... encet'fava uma 

medida de grande utilid~e, purque 
era aeu principal ~bjecti'fp lna(\~r 
uma barreira â passagem dessas medi-
das, dando Jogar a que Co~'!l melhor 
estudado! e conaul ta dos os Interesses 
da pro'fincia e a vontade doa 'povos. 

O Sr. Drumond:-0 ' j!rojecto era 
altamente fncooati tuciopal. (Apoi~ 
do Sr. S. F,.,.az). 

O Sr. Jo4o .Lul.r:-Pode aer 'que oa 
moos collegu tadblo ràalo~ mia blo 
de ooncoráar que esse projeoto era de 
~~Ade utllldade, porque -e?ltua 1lue 

• 

fostem oon'fcll'ti.du em lei, oom preclpi-
taçao e eorpreaa, medidas all&meote ' n· 

• ·conyonlentes e injusta., como esta, que 
tra~terio do muntci,io de S. Joaâ d'&l- • 
&t para o de Que lu& a freguezia do Oa-
r jlndahy. . ' 

O Sr • .Drvmond:- RestrJngia u at-
tribQi~da usemblea. 

O Sr. J.o4o Lt1ú:-Contra estu e 
outru iojuatiçu, que aa reputo verda-
deiro aUeotado oootra a llbbrdada dos 
j>ovoa(apoiadodo Sr.~ de&-
sendo), é que fuem aarsir da todos OI 
pontos da prorincia queix.u e- recla-
ma~. ' 

O Sr. !Jf. l!ulgencio:-0 ann9 ·pu-
aado eu .clamei muito contra• isto· aqui, 
,e nllo fui ouvido. ·· 

O Sr . . O. Sma:-E11 votei muHu 
ve&éa com V.-Exo. ' · 

O Sr .. lo4o Luizt-Sr. presideh1e, 
aa raa4es que ma mo'farlo a apresan· 
t.lr este projeclo-llo tio- ponderosas e 
just.u que, espe1'0, eHe merecerâ o 
apoio e a protecçlo de todos os meU. 
nobres collegas. • 

O Sr. Sowriano de .Re.el&de:-E' 
de esperar. • " 

O Sr. Jo4o lArir. -Enteado, Sr. 
pre!ideote, que nesta a questlles 'de et· 
tatistioa a vOJitade dos po~os d8'f8 ser.:. 

'O Sr. T. dG Mu4ta:-A suprema let. 
O Sr. João l;uiz ... acatadacom todo 

o respeito e .consideraQIO, especii.~t:·· 
te quando esta asaemblea é a exp o 
livre desu 'fOotade. • 
~o traria r~ pois, a Tontade dos po-

vos IMiria, alem de i.Dj,.bça, uma inl-
quidade atroz e revoltante, que jamais 
poderâ eor praticada por umfl assem· 
blee patriotlca I ' · 

Sr. presidente, a freguuia de Saol'· 
Anoa do Caraudaby. qlla~i que na ao& 
totalidade, fica dittante de Quelll% de 
10 a 14 leguas, a.o pauo que de S. Jol4 
d'EI-R-ty tloa di.s1aote de 4 a 8 legou. 
Basta considerar que • a fregouia de • 
Prados,. onde o~u rJSldo, ftca mala perto 
lleQuelut do que gra~e parte da do 
Oaran~hy. 

Vê, pois, a assemblea qae ulo boa-
'fe connniencria alguma ua rassasem 
desta fregueaia para o ma.ruc1piQ de 
9ueluz ; e o meu projeoto 'fem nlo ·ab 
melhor consultar a a1tender u commo-
didades e ,oon..-eqlenoiu daqueJles po-
'IIOt, como lambem reparar a gra .. in· 
j~stiQ& que lh~_(pi feita. . 

O Sr. Seoeriono dl&undf:-Euc-
tameote. , 

O Sr . .MprsgsoM;.,-B é asa a 'fOQ. \ 
· tàde do ·poTo ele Oaraodah3f ' 

• 

• 





, *filE?. ~-• 
. .Sr"HPicle~ ,tlrMA4q mi• a~ 

ten0150 .OMIO"pte. q11e me U&a á \n-
bllu,. 4úttl:aioda.aJclllDU 1ptlnru e~ 
abpoo ~o IDB\L p]!lj~. 1 

Sr .,preeidenJ,e, ~·P''PIIlaQ4o de & Gqo.1 
aa\9 1\q".BEU!D&Jo, 8Uli'Olla ~~ID&•f&t Wr 
~J19JAA,~~ ,b~e"' p®r.-, Ya•en~ .do 
eeu1 ~~lfi~ de.).uQil!'a, !d~ cos$umes. 
patriaro~aas;de um eeptimenio rt~ligloeo 
mllit.> ~o tu~. ll'faUD.!l detde ~'i 
po1 remot.os, no ~~· Pll! bello tetD'{, 
plo, e m~tem p ·aa déTida altura 
com os recnl'$CJS proprios. 

O Sr. DI"JUIDftd.; .... _K• muito justa a 
mttllda.• · • 

o l/IN .S.be!ticlno tk Rmfttk ~•o 
I!Qd_tft/~retD, ·~·~•b; que tanto tre;. 
b.!lbá ~1~ hÔnllsCã aàbd~teaeia, manter: 
uma escola para ihátrucçlo de seus 6· 
lhos c:om ot reeor.os de que dispõe. ' 

C11J11pr~a01 · atteoder, a seus. !uatot, 
reolaiJios e cotlocar ao pé da igreja-
teltemooho !Cioueotimentos puro• da~ 
quella popuhçlo, a escola-al&eltâdo 
do Interesse que o6!4,•represento:lntO*da 
proYincla,.~ipmosq!. mtttuOQ4u de nos.u 
IOI''Cóocidadti.•(Apoiatlol)l • 

TJdoMC&• pof"ierosas dODsilieraçlle&-
a .. teln em íah>f' dó arraial ·de s, M.i 
guel do~jol'Ú. relenodo diler ainda• 
que é•uma eapecie de Tepan~ ; pcnv· 
que; Sr. pr«ridente, por um.,deua~re:.:> 
YINYolta1 qoll traoerorml o os limi&ea 
das freguezias, tnedidu de eatatistic:a, 
8fl'l roue de •ordinario '1llo llo·dtelldid'>s 
C)SI I iot•re~·publieos, oomo•moHo bem 
acabou ~e o-'demonstra, o meu1dístiocw 
c:ollep•de districtb, méb eetimavel pll"' ' 
reote,Sr. Joio Luir:, foi a•eede deeta pa-• 
rociiiHru!lêrilla •para o losigai6~nte 
poMada 'de\ 8. FtaDciscO·do o~ 

O SriD~: Bna medlliâ fol 
aolicHàda. 

O Sr. ~-ckiR~ :-&li· 
citada em satisfaçlo ·aot C.prieboa -de• 
miodiJIIe ·déi aldeia, •que qperem t6P o 
paróobo e 'a~iek"•tilguoe• krlométroeH 
ile •aa•poorteird · ' 

A· Cregneila de s-ldl'gu~t de Caj'llrà" 
é ereaçlp ao~~ c:on'- pelo.meoõs 46 
IDJ!fllr a~ll',r{ái,dê ' ba in\• 4e';OO, ironos 
o ~~~Ivo. paroehb, ?eoer-â'tldo sace~ • 
doU: ,Sr: Jo'ié Ir?§~r!lei~ doa Santos..~ . 

0 ·~•rJo4otl.vi.§: ...... ~IO t' dÍill0 sa«• 
eerdQleJ j I I • I • • 

()18NIS.WiclM át.rlRáettclAIJ.qiJGJh 
ee•"firittde•tchf ~d~ .. da1'111C1iali-dan 
treguezla. --vê-•obrt&&lioi•lla a v~ t 
idaftl e~~F~qllé esü, a Mix~.::~euroomo • 
mod.d .. toqot l UOOij.áUAproprie-11 a..-, '~1 de•amaf01'0i910l> 

• 

beml-tiblkfa, odf hà "*" ...... 1l1lil 
templo •mapil~., . • · 

o s,.. João wur-Mu•al'o 18 t .. ta 
agor..t •deaantrall!íe"'oela• 

O Br• Ser:~ dti ~-&a
trei;dnoide~nte•C!Slte<> ua qetliítlu par&t 
demo01tra~'que o·meu p~j~to ' farew 

. dida •contpeoallorw,l é am to"-lo qali' 
el ui MYO-ao. con90 .. dlaqaelle poT., 
gve,...,l oppriwi•IOb u peW> . de 
IIDC}I .II ' , 

O Sr. Jo40 LvU:-B' -oGp . aw.lfõ: 
m&.paa.. • .. . • .. ors,.. S.Oflria't10 de RlrMIÜ;"-P-.antt 

· o oobN 4opotado ·&alni!ll, .. aj)é• maasal 
que o dipco~o'de-o.}GrU. ' 
• Sr. vp,..ldepte,J del1aadou Oi •argll"' ' 
mentoa ·em,ldemoo"ra9ft• '111. l'njílttloa 
do poojeoto que •fol ooo~Jid~·iell o• legialah.l'& ..1paoesada; Sra.D!Iltrlodo-
com ~erdadeira.rorprila a lide da tpFo' 
rochia do ~jarà para a .Oooa, CllwDO 
a aUeoç&o• dí-~tasa ·pana-o pr~to•-qae 
ora offereço a sua oouideraçlo.• 
• O $r . .J ollo !LW:z:~B' .. iluito'1lt.il' 

O Sr.<Drumond:~poiadoJ· 
. O S~tt Stoeriano•de ~ltflei.&..NIÔl 

jolgo oeoe!fsar.io t al04p.,..me na •1~ 
m4ut*ra~~ oo • aaa .. liUliiladt;·.taa&d• 
maisq11anto •ejo • o •bneftlo•raoolbil-
meoto que tem• J'808IÃillo 4à"~ dlJ 
m11111 oobm eellqH • • • 

O 8". Jo.fo hW~A m .. icla.u Y• 
Bxo• -apre181ltâ•estA<NOOlllllHIIIdada1pOt!l 
IIÍ ille!m'a.•• (A~). ' . ' 

O Sr. Seomart~ d6 R&wMewo·~utl 
ate ~ pi'esagla sua·•RP!OftÓIO·' • ' 

Biróprl)jeeto: (1:.1)..- • 
Vai a imprimir o <aepJDte•'PN.i&W•' . ~ 

• nl\ • 
• <e;l1. 

• 



.. 
preh~di-;-oreioque.bem-que,Dio ten-
do nome, nem eeniços que me pod8:118m 
a..-yir ele titulQ.da.. apreson~o (n4o 
o.poiiJdos gerou), n to ruo juJgantlo oem 
ao menos competeate para, allegando 
direitO$ hereditarios, eacudar-me com o 
pre·tigio do, ~ama longa eJtiahncra eon-
laf{r-_da . ,protperidwht dest" pr.ovincia 
e tJO ena-randucimenw• do fl&rddo libe-
ral, cumpría,me enumerar aa ideaa ad, 
minlatrat avas, em cujo nome eu me 
api'8Motaya. - . 
Tra~i f10is, Sr. presidente, iat.o quo 

ee cb,a.ma llJil p~oqrawma político, h .•jo 
de, po~a.ca co~ ta~, ao .uleuo~ peranw o 
bom >~enso popular. E ai esse progr11m-, . . 
ma 11&11 k!JD , ~'ll!> sou o prrmearo a re-
conheoer,merecimeotJ polilico nenhum 
(n4o apo/4d08) •. enoerra uma vantagem 
uo.meuot: é que, •~odo fi rmado por um 
homem q,ue uAo transige com •~u• do-
TcrO!t, é, au m8llmo tempo que um esti-
mulo para si , algum11 garantia para o 
eloit.oradq q up o elegeu 

Tendo do fuuliamenter um projecto 
sobre n>organi~açlo de ensino e creaÇilo 
de tuxa1 e.:scolared, eu oi-> praticarei, 
Sr •. pre!liliclll.e, o que ju lgo~ uma verda-
deira irr·everencia, vi:ulo A tribunt. ex-
planar pruu;ipios quo G3tlu na consca-
encia.de todos nós, htq é, que a quea-
tlu do ensioo é a mais urgente e a mt.is 
impor tante dus t,empos modernos, a que 
m,lia,m'erece occ.upar a nQ~lll att.onÇ4Q 
(apoiados geraes).pprqu.e, camo d.emoo•-
truu Julio S1moo, u paiz que possuir aa 
molhures e~;colae 4erá a primeira oaç4o 
do mun•lo,o.qüe,:s\ nlou é hoje, ael-o-ha 
amaohii (fi~ílob(m). . , 

D lfer.Jntes oausas,Sr. presidente, in-
llqom podero$&mente. Jiar~ que o es~
do da io-tru~ç4o pramar ta em uossa 
província seja miserando. 

Temos em primeiro lugar a questa:o 
de territ.orio. Um torritorio ímmenao, 
occapado por uma populaçilo dimiou-
tíastma relativamente,· e que nem ao 
menus permittê um ligeiro ensaio da-
quo 11M escolas ambulantes, que teem 
pl'eStado tio bons serviços no norte da 
E~r~po, especialmente na Suecia e No-. 
ruega. 

Dtlp ois, ê íorça confessai-o, um dl)s 
grande$ embaraços A dHrusAo do en>ino 
prlmari•J entre nós é a indilferonça de 
moi los dos noaso:s pro!COnisados e~ta
diítas pela inslruOQ!o publica.-Qa.ati 
todos elles tarec.e que incorrem na cen-
a ora ener~. do grande·patriota Ho-
racio Mano, qual'ldo dill:l8 um& occasilo: • 
c um homem, · ainda que saiba admira· . 
Jflmellte a hbtoria • -oe r«anot do 

eeu paia, a juritprudenoi&, a diploma-
cia, pode sei' 'em outroe•· .,_.b.er lalve~r 
r.apotatlo -um homem de Éstado; m.s, 
com certeza esse homem, ri nao empre-
go r t ,da. au& actifidade e eoergia em 
prupagar por ·todos os meios a seu al• 
oance o io!troeçlo ao pov<1, j11maia me-
recera o thulo de estadi•tanarlieriC3oo. 

O Sr. X . da.· Veiga:-Apoiaao. V. 
EJte. eequacau-&e de uma terceira causa' 
o ioternse partidario. •' 

U Sr. ·O. Penna:'"'Rxamlnal'-aL.hel op- ' 
portnoamente. · 

'remoasm terceiro lugt.r, Sr. presi-
dente, a ceotralisaçl.o admiolsmUva 
em mater.ia de.ensio0. Eg,:par e;J.41mpto, 
exerci ~r 881?8ÇO de quul doua aiiDl?l 
o carg<~ .r'e lnspect.or do 11.• circulo. lit-
terarJo, e como tal nunca se me olfere-
ceu occasiào de pres\&r o menor serviço 
ao onshio publico. Porque~ Porque os 
ioapeotores de olrculos nlo pasdo de 
verd{ldei rós chancelleres, • enearregndoe 
apona.s de visarem attestados de rre-
quencla. 

Ha uma outra rufo, Sr. presidente, 
é o es(4do actwtl du nosso protea,orado, 
que, mal pago, semi que descortine em 
seu fuluro esper!lUQII de melhores dias, 
é mei"'!C4tdor daqueJI~ elogios que nlo 
ba muitus aunos, examinando u cau-
sas do at.ra&o de eeu paiz, fez a essa 
claeae um do~ grandes pubUcistae por-
tugul'ze:s ern um trecho, que peço per--
m•a.llo ~ casa p:~ra ler: 

c Uma da9 caU>ai da ignorancia pu-
bliCII é o pro[essor. O prof11sso.r de i ll• . 
strucçlo primaria ê o h.omem no paiz 
mlli~ humildemente desgraçatlu e mais 
cruelmente dosattendído. 

cSabem quanto tem o professor de io-
ah'ucç4o primaria 1 120$000 por anno, 
260 por dia. 'l'em.de se alimentar, ves-
tir, morar, comprar livros, e qu~ui 
sempre .. omprar pura a racola papel, 
l~pis, loosa, etc. 

cNolo-se,que para a alta moralidade 
da sua mi!l'io, é evidente que o profes-
sor deve ser casado. Pois bem, para 
crear uma familia-trese vintena por 
dia. • 

cAlem disso,o professor de iostrúcçlo 
primaria nAu tem carreira: està fe-
chado no sou de•tioo, como n'uma des-
graça murada; orescor-lhe-hllo os fl- · 
lhoj, vif'olbe-h!o os cabellos braócos, 
ter à e I ucad<> geraç<Jes, tara sido bom; • 
diligente, paternal, util e Q9ntionarã 
a ao[tcr acanllado nos eeus a-t reitQs 
120$000 e continuar! a-entut J)llcer n 
aua actividade nas somoolenc111t do b 
a-b-:1 A!alt& de carrei.ra éa extino"'· 
Çllo do eatimulo, é a petrifloa94o di ,, -
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vootaM, é o estabalecinreato da lner-
eill e~ ' tielitaçlo da -vidjt, -o homem 
auinranto prooora alar0'1li'~J conhecer 
nrait,: proçadir: enrbrolha:-se n:a com· 
nolencl.a do aeu ofBeio, como quem se 
acoammlda .para a eternidade. 

-cUIII& eceroldade de 1~ I B ainda 
det&e ettrel~ :aalarl<i &em <tll&ai-de ao•· 
lfQ~r ,f. O.'ICOI,a: ,o alo,m!lO po~re aó ae· 
celta o GDslnu.l(ratuit.o-ab"llutaQlen~; ar &em' a~ cOmprar peónai, la pia, lC?)la&, 
pauta, 11'-~1-abaodona a escola, éómo 
u'm )ugar Pérlllllarlo. . 

cO prores10r tem de papr todos estM 
pormeooret: - de ootró 'mildo deaer-
tlo-ihaa aula:-o YUto'da sua NCOia é 
o flm elo aeu aalarlo. ~ . 

GIJ&rdadu a, propor~ do nlor do 
diDhelro entre um e outro pàlz, o nosao 
proreasor nlo é muit.o mais l'emÍinerado. 

O 81·. JL. Rlbeiro:- Coin pequenaa 
modiOeaÇÕGI, é o qbe se ,dA aqui. 

O Sr. o. Penna:-Mas; Sr presidente, 
úb!•dos elementos que mala contribuem 
para o estado desanlmador do ensino prl· 
mario entre nóJ (cuat.oiO é conrGo~S&I ·o), 
é a pobreza, a mieerla da maiOf' par te daa 
crianças om idade escoiar.- Eue é um . 
dos poot.oa á que no meu pr!IJeet.o eu 
procuro da r, ai nlo maiores' regallaa, ,ao 
menoa algum alllvio. • 

Paaao a ler b projectb, t>sclareceddo-o 
depois co~ algumu conslaeraçõo~& ma li. 
(~). . . 

Slo realmente desanimadores, Sr pre-
aldoo te, q u.aesq uer exames que possa-
mos tuer desaparxooadamGD&e em re-
laçlo l e. se ramo de estatistlea em noa-
aa provlocia ; e ualm como nas earLU 
geegraphlcat do oceano 9' abysmos In· 
sondaveit alo eempre determinados por 
uma mancha negra, eu sint.o o mala pro-
rondo pesar em lembrar-me Que,sl r11sae 
orgaolaada uma carta gerar do estado 
da lnatrucçlo publica em todos os pai· 
!ts, é de ver qne ·á noua provlncla oa· 
berla um color ido quasl Igual ao da 
Turquia ou da Tunlsia. . 

Para comprovar esta asserçllo, oba· 
mo a attançllo da casa para alguns 
dados eltatisticoa qa.e coUigi. 

Existem aetualmente matriculado• 
nu escolaa primarias de ambos ossexos 
em nOta• pro?inoia 23,198 alumoos, 
sendo oonaiderados frequentes 14,013 
e com aproveitAmeut.o apillllls 111?41 
De ao r te, Sr. presidente, que a provlll· 
cia de Mina•1 tendo talyu 2,500:000 
habitantes, dos quaes pelo menos ....... 
500 000 em id11de escolar, apenas apro-aenta no 8m de cada aono ll54 alum· 
no• que tiveram aproveitamento I ' 

Tio funesta tem sido a falta de in• 
specçlo, considerada a alma do ensino, 
que chega a eutar eada alumno dado 
GOJIIO from~to a quantia de 600,000, 

tomando-se por ·bãá par.t este calculo 
a despem annoal quo tu a provlneia 
com o en•ino primario qae 6!de ......... . 
612:800$000. . • 

CoQCrootaJldo-se, Sr. prt>~idente. por 
um mo~pent.o, o esta-to de nuua provin· 
cia,em relaçao ao ensioo,oom qualquer 
ostado europeu, vemos, por exemplo, 
q'leno.Luxêanburgo, um pequeno slucado 
meio I)CCUlt.o nq meio da Europa, e que 

, tem uma populaçlo avaliada ba lO 
aDDOII· em 1911,000 aiJnas, a frequoncla 
nu escolas publicas foi de-30625 ala a-
no,~, i•t.o é, um alumno para 7 bbi· 
tantes I lato quer dizer, Sr. presidente, 
que, e{ll relaÇ4o . ao LuxembllJ10• et· 
temos paio menQS 150 yezes ma li at.ra-
zados, pois e.m Mina• a propof'91o é de 
um alumno para lOW bab.tantea. 

Mu, para que nllo ae diga que eu 
vo~u procurar lia velha Europa com-
pllrações para fazer bem sentir e•te 
deploravel e,tado de coull&l, que nos 
causa um verdadeiro desalento, eu to-
marei P!lr bjl!IG das nouas ob1en aQaes 
a Republioa Argentina. Or9l\ndo a aua 
populaç&o de menos de 8,000:000 de 
habitantes, vê-se por um disoun10 proõ 
ferido ha pouco na camara doe depú· 
tados pelo Sr. Dr. Afronso Cel.a Juoaor;. 
que exís&em naquella republic:a 100,000 
crianças rrequentando as 8101'11U, em· 
numero de 1341, taodo 2'~10 profeao-
res. Um alumno pua 28 oa 00 hahl· · 
tentes, q uand!) a ptyporç&o en~re nóe 
é muito maior. · 

D.·positando spflre a mlà o meu pro· 
jecw, e adiando parf OQlUIKo maii 
apro?rj_ada outraa odlUideraçGes, que 
doseJna fazer, eu sou o primeiro em 
ooufessar que só tem elle um mereci-
mento: é o de m.aniCestar o desejo aio· ·· 
coro que tenho de ver pro1perar, de 
ver entrar na estrada larga do pro-
grew a nossa provin~ia, em relaçiO ' 
iostrucç.Go primaria; e, i mingua de 
outro merito, ficarei aatitfeito aí 8lte 
projecto strt'Íl' ao meDOS COmO Uma 
pro•oesç«o para que 8fja d~cuUdo a!D- . 
plamon~ este magn? usumpto r 
esta assembJea, em CUJ&I mlot depoelto • 
Oito meu aoaubadisfiDIO trabslho (~ · 
apoi4dos geraes; muito tiJlporCa..W), 
que espero será tomado tia ooosldera-
ç1b quo fllereçer: ( M U,iio bllm: Plf1(1i• 
tanumle I ). • '"' ' 

o· Sr. JoM Lt4ia':......Palleu brllb.an• 
temente. ., 

(O orador 4 felidilad<P flOr N141·· 
amigos). . . . . · 

' Vara imprimir·o·MJ'ÜD" • • i' · 
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Â. ... I tltbJ-.,J_..IICi•a 1 pNdocid 
de Minaa Goraea d~creta·i •1 ' ·:~ 1 

Art.: 1.' So~ :& íltnl< mióaçlo • da 
taxa:re100lar, Acto creadtle ~ 1mpoetot 
abaixu eçeoiDIMdatrque eerav~ a~pl('; 
cada. · excluttvureúUt A & tapra de li-· 
~e OUI"'ll'~Uiétllfii'• paMl'T Cf;_DÇIU. 
pob~. ma&riclGlàdlit• e10• ~olu pri• 
i.uliria-. ' I t> •'' I 
§ti·~ ' Uma ·ft! .-rr&eadaddl' estes· 

l~pblto~Ji: .ld\Ã'e'ra-o :\ s~rt od~ig.les, por· 
trw .. u ca; b ca:tnaNalmudroipaé$l ~óe 
tiÓ oa~~•lliatrilldir pelb modu lO• 
dica•lu•p••prewd\8 lei, 1J1rett&odu an"' 
nwdlllebl4 coata lldt,lballa i ~em ... 
belao~pr'àl'b~ . 

.Art ••2.1! • Ooustlt'uêro 1 taxa escolar 
oa1mpoa:oJ 14llfii•DW:• • 

l •cleoimo Y. sobro~ heranouem lioba 
reela. · , . · 

tootOOO de cada P•'Ovirfo vitalicia 
para.lldvopr. 

50tOOO 'f)Ua'uJo: a pruvillllo for .. wr • 
telJip I dé16J~IJ\a4tJ. • · . 

3utOOO · ild- cada prmlalo de soli:. 
citadlll"('. . . . 
~·cada luii~idpo•que,a jurzo 

d~t;1UO!IIl'Í'IIIo tespaoía~ ·para· ea o Bm· 
noüíeácts,. Uubà<pelo · metío" 20:000$000 
vnuiiGo ; u1'0s.r ... 

2tOOO•dJ•Iêâ4•• aldmno -que c:uuar 
anta.de<iditn ~ !níneez. J~u' qualquer 1 

oah~ 1 adilea de , ensino seeuodlflÍO · 
gratuilo. 

§1-l,,_,, SlkP is:entos· ÔtS$& ·imposto ·os 
alcmmOSl J'8C01J'haotdMmon'rd lJObrea, are; • 
d~te afteatâdó<dú-juif dé orylia111 btl" 
d••parocho do ~11gll'r. · 

§1'2.t · A.B.n dé s!lreiD'«teêUas. · de.-e-· 
roi~tpiru partl~1rieula " vir a-eom:.. 
patlhadM·~l111êon1JeoiJDI,ntO'Jd<Y' im'POsto; 1 

P&SO •cltantddpoc-<6•brezes, ou ilci ál- ' 
t•~ Jeomp~bat$rlo da pobreza- d()(t 
aJ.dmfiO quê pretende'r ma'lritúlar!ISe. 

§<;3. ": ·o rütôttP Blil•próStaçao aitJ 
n11atãert-pago• delitro dé ao 'dial'pos-: 
terior lliJ("·àl.lll euaret,l. . . . ,• 

Mt. 3.• ' Fjeamt lnlpprimid«* os-ld·• • 
glfl'àt·de lni)!M~de •oireulóa • littd-· 
raiil!W, o:ll~ukAllêi'l'o':~IUbstituidOs• p?it ) 
IDJ.~' mulóipaet-.' 
,§fl~~"" AYL't .~aã: ·~U,ri~~içMs ·. ,q~f

Aqillrltes c:oiilye~m pcllb art .. I2 e seut': 
§§do re,gulamooto o 84 cabe de mafs • mes 'o·do-.or' M: to hionoi uma' VÓ1l 
par anoo, v1si tarom u · lkeolas do'mu-
nhll}tlo, .!)A'of~ãi'e.liitoba ·. ddí exa-
mes, quo lhea cumpre pre.idir. , .; 1 

§ 2.• A~St'deJaoelro;<lenrtó os 

, llllpllltontGIIluloipileíleevlu .tO~<ID• • 
1 sputDrt1ftl'&l. clerin*~~allli~e -'· 

e&IDarLl'l_,ell'lim ua ralawrio mioa• 
cioso do.e~lado 4o .oaino no"JJUIUiicipioo~. 
comportamento dos profeaeores,.oamó· 
ro de ~tabelecimeatoa pat;tlculàne •'d.a 

, euilio, .lemb~o oa melu.. que jalpr 
maiAUpl'opriadde para? a dl!'a~d do 'eft . .: 
~iao, e o' modo mm COilt'ODiente dd'dtf• 
tri~fri~-~ Ó, proddcto tlàs "tai,u 'es-coliire\. · · ' · _,..., • 
. ~l. 4. • Fiàa o prBSUJjÍiito d~JI.ro-

. VID~ a.uto,rL<ado, l o lllfoT~IIt a ~
tag~.qqe. Cor r&QYel àoa.i~1 
mu&tldpa•~ tirada do pNdljdo . da lr.o 
recadaçlo da taxa-esotlla~:~,•o&o 1ieftn• · 
dO', porem~ esía porcentagem!· eltce· 
der de • 20 ·x: 

§ ·uniéo:' E$sa rnl\flcllÇ#o aoJ.;! I 
maroadia· is:meze~ daP-111, d.;..pro113ul; 
gaçau da presllllto. .l~ .,qu.aodo . esüvor 
coilheç.~e, .a som)Da pro vavel da. ar r.., 
catlaç!o anuual. 

Art. õ.• P.ara cumprimeoto.do art. 
2.!, reo~l'o9e:iba•.no. primoir<) dia .uul , 
du m~ deJanoirO·d& cadti a~o a junta 
~1âl, C:.lmpc>:~ta do pre~idente(ja e&" 
mara, eollec:or do renMs próv)ociaes 
e o inspe«to.J," mun'cipal, a'flm' de orgp.-
!t ~ur n l,ia~ du pe§sou .sujelw ao 
rmpost • sobro capilalistu. 

I S 1 • ~v~ada e.mJ ljv:r11 espaqial fl}o 
se~:retano da.eamar• -a.ada.da raWlilo 
da~uota e allixado.o todJtal A por&& do 
~llilicloJ ee~ ~rori~dO•·&OS quo se 
julgal"\!ra pre.rrdlcados·reclamarem sua 
oxuludo da•l1sta ~fltXadli, sendo per- · 
mi\t.d(f·todd g~ero dd pr~va. 

§ 2. • 'Reunid~ a j\lol& trip.ta diàJ 
dopyis e~n\lnarà, attopdeR~O .o.qu,ll Ui~ 
par.ecer .Justo, u roclawa~ apre-
sentadas. dentro desse pruo, e orpi:u-
sarA .do6niti,vament.e <& l is.ta du pe• 
sou que nllo reclamarani'ou nlo for.om 
atlUlldiddl; 

§>6.!-'Eite,.·impostol• será arrooadado 
durante o ma de Março, •oadd=' 
os que-M< reo.sa.remtâ multa <S. • 

§t4, ···' Slo, iaenlos.das-. '\ta•a• os< la .. 
vl-.dor'es• q ueltéodo maít' de'120l000$00(1 
~! OO&pilal VGDotltdo jni'OI;: SojllllOIIl 
Jàijds ,. a~. oo~ • lmpoat-J pelo IDHill 1 

equl•aleolo.• 
. At4:t ~·· 'P..ar. distribai9Jo .. de anJ ... 

11 ... ,a oenaooa••pobres} obsclrn~~oo..mio.· 
u diSpoti~ ~&Joio te» . 

§.l.• A frE~~taanaiJr •lepl bf.s ucola•• 
publicãs..do.um e'toutJ'O!HXo•ser•uiâ de., 
bue • pare. to' . foroecimeotd ·ct.d,~ 

1 . • 
pa~ ·•·q•• .. ...,, on~ 1 ata~, in ... 
cluil~o·a:dlltri.baiçGO r4w<~pte~~ dt , 
quéJf"'lll •o'!'elal•r~•~ nv8jJ · 



...... 
U ~ • 4 fllHQp l!trj l=OJDprQ.vada 
co .. ~ d9 :_pn.Jeqpr., J qn-to ~ 
pre pateo&ear ao io6ppotor municipal o 
10~0 P9fQ!tf ~ (" dl8tribll1Ql9. 

§ a. • As aobra.' 4a ' taxa J~o~ÇGIIlc p.o-
,ill!fA9 ~tr A;nprQi!@4' 1\o roobi li"qtAu to 1 
~ •. a!Jl.y, ~do~ iR"~ AI~P~o~ 
.4J ~j!\ta\iJitU & !lOII!Nil.Dte ~ra Át-
\1,ijÜr aobr, 9 J!l~o ~' ~oomico e 
.f~ntNOfQ ~811•11 c.>aipru. ' · 

AJ1. .1.·.1~ pat:te do fundo esco-
lar, tendo o mptiiiU desüoo qve a 1&u 
escolar, o que !Ot l=OjlJignado nos orça-
Pl!Plq11!f'01\r!!Üa&J e, o qpe advieJ de 
dooativo1 paf14c-"'~ea ou 1!1~1~ 

/1Ft. !J, • 'J;gd9& os.impostoa c;r.~dos 
,q.,_ta.lei ~ qllo!-e•quer o~truallue fore.JD 
desfitlalios a ~~ Am .. rio urplladoa 
,péla$ .collectorljia PFO' iooiaea, dtve~o 
~ talGes ~pectiYos conter a segllinte. 
d~l~r~oçlo: 
c Taxa &!colar em beneficio da infan-

. o ia índlgeo~ ~· 
.\J;t.• ~." A multa estabelecida no 

regulamento o. 84 para O$ caws ~e 
falta de freque~cja é sub6tituida pela 
de ~.r;eia 4Ja~ios, aalvp CJSO de justo 
lmpedtmeoto. 

fP. • .l?.•ra inteira execuçlo deste ar t., 
do obri~dos os prof8SI'QJ'81 a ~afiar 
pl~nf~ll~eole flOI deJegad01 parcçhi~!IS 
nu (regu'e.das ou ao io,pector . 11\!lni-
cipal, quando a escola for a da Alie do 
JDu.nicipio, uma relaçllp c )UJeodo os no-
IA~ 4os alWDaoe fJ~1tpso3, no~~a du 
passou sujeitas á _m u~ta e numerp .de 
díaa de falha n.Ao JUSt flcada. 

1§ 2. • ~a-l~sias aerlo ~q'l'iadas_ ~n
junctamente co.m .o~ mappas trimestraes 
ao jospector m aolclpal. q,ue as entre-
gari ao collj.ctor para Ca10r a cobraaça 
cJ.u multas. 

Art. 10. ,Pepois do primeiro aooo 
de execuçlo. qa preseple lei, e conP.-eei-
ào o resuJJ.ado'da arrec..3açlo da t~xa 
e~~.Çpllp', podqrã o presld~nte da,pro-
Yineia. COJlS:gD!J' Um.a gralllie&~O ptO• 
porCÍ'>I\a} ~~- pr,qf~:!Or~s. , na nuo do 
numero de.~umnos qa.~~xoeder ao da 

,rtequenc\~ J~~~ olo e~®d~udo epa 
. f&Pella .• 30Q$OOO par~ CAcla pro,f<~~or. 

,Art. 11. b . proCQIJOr que !o~ , cu I-
~o de.faJsi81j&Çio ae ,ll}appu 08 lre-
ICl'l~\\\lÍ~· 1 ~lf~ de ~WDI,JOS falt~~ ?U 
.c\~8!-l!l d,e~ 9.bJIICtos .• ~p~l~OI a ~ !Del!-1-
.'JII~fO~!:ll'• ~r4.erá .~ ga~e,!,r~:.~m 11!-~•
líliitaç&o para Cl.'t"ll.u~r .9u~rol ellijlçe~o 
publico. . 

Art. 12. Fica au~rl~do o l!resi-dênw dá' prô1inci~ a ,Oandar codificar 
todu u dispot\~ em tl~r lobni en-
A(d ··~~~~. e' 111~ lar • dia'ri~uir 

exemplares a todos 01 prule110re1 • aos 
dema11 eourregadot da execuçlo das 
mearoaaleb. 

1.rt. 18. Revoglo-ae u dia~i91Jes 
em O> ntl'ario. ' • · · " • la Já il"a áesi~es,S~te Agorlo de 1882. 
-;U~U".,O 'Peniz. • I , ' • • • • 

g ilr . .Meôellot-Sr. presiden-te: oocupando pj~1a J . • vê~: uma cád~i.ra 
no recinto da depataçlo provincial mi;-
oeira, eu tebho qll&li que o dner de 
expendér· u r&SCJel que me troaxerlo 
a elle. ' • · 

0o'!ltudo, en(endo que alo 6 esta a 
oce!IB\Io mala opportuna; em 1emp'o 
Pl'l?Ptio, Srs., eu ~xplic~r&l como, Ollio 
da proy:jpeia iie rclrnambuCll, mereci ~a 
tub da lioóra ·de SI!!' r'epreaentahte ~ 
provicclci de ~iou. 

O Sr. M. Fulgen.:io:-Minae honra-
Bit muito com isto. (ApoiadO$). 

O Sr. Mtnelio:-õbripdo . 
Serei mesmo, Sr. preoiden1e, no meio 

desta assemblea, quasl que uma pla'nfa 
exolica (nao apoiados geraes); com 
tudo, Srs ', reconheÇo que a província 
do Mh;Jas á bÍÍftente iteoerosa _para 
ohnmi\T a ai todQs a!lueilea que a p~o
çn,rllo. 

Para aquelles que me considerar9p1 
planta exoties, Sra. (n4o apoia4os}, eu 
direi q,ue,com g u~ªto nlo tivesse a su-
bida honra de ver a \us do dia neste 
herpico tgrrlo, com tudo !OJ ..,e~o 
ligado a olle ,pelos l~çoa do Q9ra~, 
pel!'' laços ~e fam'jlia, pelos,l~Ço.a do 
interesse t muito liem). ·.o Sr: i_. da Véi~a:-Apoiado,~to~u 
81 rr.~vmciU !:AO ltmla. 

O,Sr. Mmelio:~B'ei tle provar-vós, 
lira., que,çom quanto nllO seja mineiro 
de n~ormento, próourarel, quanto em 
mim couber, eov ic\Jr.c~i t9dos os metia 
e, rorços para qqe 9$t& heroi01. pfO'i~
ota, grande em extend o, mslor em ~~
qu~~~~ . vei~ ~.mbom a 1.• entre a9 súu 
irmlls (muato ~Bm). 

Eo procurarei esforçar-me eomo 
o mais humlldé servente , (n4o [!.POÍf· 
elos). em cond IUÍr os ma W iaes Jlll<S8S-
aarlós para a grande obra do tngr&jl-
decimento do editlclo mor.J: e intQll~ 
t11al da proiincia de M·naa. (Muito 
bem). • •. 

Como j" disse, Sn., terei ooeasilo 
mais op~ortuÍia de . expliOHr ia· ~u 
porque outrem, qtte· ntl>•ett!dllverliiiiS· 

"tar 'éom'aiàêlnoilesta 1CJaa.' 1 ·' 
O sr1. X. Ve(ga:.:...Nao apoiado, 

V. Ex'6. oce~t,Pa: o·c~-rso·'dl~•med\e. 
o Sr. ' iiceftel1o7'--vulto arfrieclclo, 

lllêO oolleip.. ·• 1 r 1 • , • 

• 



Porem, l&nDiando-me, tive somente 
·•em :vista dor esta ligeira expllcaQAó, 
e apresentar um project' que submetto 
á coosidera.çJio da iiluttrada nssem~lea. 

Poucu terei que •lizer oa mesmo 
oeda a accreJceolar ás mui_ judícíosu 
cons1tleraçõcl1 r~ita.s pelo meu tlistinct.o 
collega, o Sr. J. Luiz de Campó~, de-
putado pelo 6,• dlstrlctu, quaó'do occu-
peu a aU.ençJo·tlá ca.su, om reftlroncia 
b medidas do estatística, que têm sido 

·votadas por esta corporaçlo. • 
RaW9s ti o judiciosas. Sr. presidente, 

que eu as aceito tn totum. 
Sei bem. Srs, que mullus vezes a a~

sembl~ proviucull é levada a promul-
gar uma. medida de e$tl\llstica, cuja 
côosequeocla é funestíssima, ID!lll que, 
sua o primeiro a r&cunhOCólr, ollu furao 
essas as Intenções dO$ ltgisladorll!. 
Muitas vez~!! um· podido u11 amigos, 

- uma lnfurmaçao má, o do,4'jO lnfo.Mil, 
pode-~fl usim dizer. rio ~e ter residencul 
em uma villa, em um município. fazem 
com que homens que nao peosi•• bem, 
que ollu reftectem, venbào a esta assem-
blea peilir mellidas de certa ordem, que 
no dia soguiote elles sao os primeiros a 
reconhecer que lhes silo prej udiclae~. 

Assim poi~, Sr~ .• era mister quo a as--
- sembla proçiocial do Minas, antes a e 

decretar qualquer mediJu oe e-tal isti-
ca, tl,vo~sso om attençao os iuteres~e~ 
da~ localidades .•. 

O Sr. Joao Luiz:-E~pecialmante n 
vontade d os p •vos. 

O Sr. Menelio ... e especialmente a 
VO!:taJo dos povc~. ouvindo as camarai 
municip1es, os juizo~ lle di rei to, que 
sllo as unicas autor idades quo poderilu 
bem informar; é preci:o quo a IIS~em
ble,. udn se deixe lc,•ar unic:~meote jltJr 
informações do Pedro ou Paulo, que 
muitas vexes, fÓ pelo dc·ejo do um lu-
g~r do preSidente de camal'a, de dele-
gado> de ~olic i a ou do sup~lcnta de j uiz 
murricipal, aacrificl\0 us interesse~ do 
seus coocidad40$. 

As~im , Sr. pres:dente, fazendo mi-
nhas t ... das as considerações expendidas 
pelo meu illustre collo;;a, sub:netlo ã 
conslderaç!lo da casa o meu projccto, 
que estâ assignado por 23 Srs. deputa-
dos. (Muito bem). v ao a imprimir os seguintes 

Projeclos: 
N. 31. 

A nasom~lea legislativa provincial de 
Minas Oernes decreta : 

Art. unico. Fica o governo aulori-
sado a despeudor pela ,:erb:~-obras 
pu blicns- a q uaotia de 1:500$000 com 
a caoalisaç4o da agua polavcl da vil la 

0 dos ÂlogreS j revogada& aS di8jl0SÍÇÕe8 1 

em contrario, 

Sala das sessõe3, 8 de Agosto de 1882. 
- Olegario, A. Zaéarias, C. Sena.. • 

• N. 82. I 

A asserublea logidátivu provincial de 
Mic3S Geraes decl'eta : 

Art. unico. Fum croada uma cadelrn 
-de inst rucçllo primo.ria do aexb femi-
-nino na freguezia da Santa Ritu dn 
lbiti1 ocu, mullicipio de D.1rba~eua; re-
çogadM as dispusiçdes em contrnio. 

Sala das ses>Õ{'S, 8 de Agos\o de 1882. 
- Bias Fortes, Olegario. 

·N. as. 
A ossemblea legislnti v a provincial 

de Minas Goraes: decreta : 
Art . unoco. Fica pertencénllo á í ra-

guezia da cidade rla Olncl:!içâo do Serro 
a Ca1.en•la do cidallllo Bento Jo .. qulrn 
Costa, ora p.!rleoconto à freguezia de 
::;. o .uniugos do Rio do Peixe, município 
da Coucuoçao ; t·evogadas as disposições 
em conlruo io. 

Sala das seS!'õt'S, 8 de Agosto ds 1882. 
-C. Sena, Olegario, S. FeN·a~, A. 
Zacarias, .Drumonâ. 

1'1. St. 
A assemblca legislativa proviocinl do 

Minas Goraes decreta : 
Art. uoico. Fica crt·a·la uma cadeira 

de tn:~ lrucçllu primaria para o sexo íe-
miuino no dtstricto doo Piquy, munici-
p!o do PurA ; revugadns as di~posiçl!e~ 
em Cl)ntrnri•>. 

Stlla olus •essôes, 8deAgosto de 1882. 
- A. Za.:arias, Olegario, Padre Ker-
dole, C. Sena. 

N. 35. 
A as~cmblea legislativa provincial do 

Minas Gemes docrcla : 
Art 1.• Fica pertencendo ao muni-

cipi•! do. Mar de Hes~anha a parto d•• 
t.,r .tlOtll da fregueZtl\ .to Aventureiro, 
que foi annexada ao nuro município de 
S. José de A !em Pnr11byb:1 ; revogados 
as dt~p:>· ições em c•tntrarto. 

S. lt.-Sala das sossõos da a~sJmblea 
provincia l, 8 de Agosto de 1882.- L\lt-
nelio P1nto, Jodo Ll4iz, Büu Fort&, 
Drumond, A . Zacarias, C. Sena, 
Josd Rufino, W enceslao, A. Cesat·io , 
M. Ft,lgencio, Tocantins, Miranda 
Ribeiro, Nelson, J. P. Xaviet· da Vei· 
ga , Seoeriano de Resende, Sales Pti-
t&Olo, R da Lu•, Augusto do Amaral, 
Teit&ei,·a da Motta, Mot·etzsohn, Au-
gusto Velloso. Claudio H . Duarte, H. 
Sales, Padre Kerckle. 

N. 36. 
A assomblea lo~hislativ.a provincial de 

~inaa Gorues decret.A : 
Art . F ica olovado â' categoria do 

freguez· ao dtstricto ao Gloria, da actltal -

• 



.~ - ~" .. frE>goozia do Caraodahy, do muoicipio 
'de Qu~lu. com a.s mesuras dlvis(!. · 

A~t: . Esta Crog\lezla per:teoco('â ao 
muntc1p1o de Queluz. · 

Art. • 'Revõgtt 1-se u dlspoalçOe! om 
contrario. • . · 
· Sllla doa ses~s. 8 c:tB Agasto de J 882: 
-H. Sald, Santa Ce~i4. JoslRu-
fino, João Lui;;, S. Ferra; Junio1•. 

. N. 'if. 
A a.'S4emblea~gisl'atin próv o*l de 

Mioaa Gera'!:.deccota : .• 
Art. 1.! tE'. ~Nada qma escola-o~ ' 

tul'llll: de i(lslrU~9 .prlmuía· pál'& ali!· ; 
bue os ~&X0$ 1 Q-- povóaç!o dl!noauna<la 
-Fabrí\:41 dotCedro.!-, ~o dli tl'lcf.o da 
oidade de -Mbh\65 Clal'bs, 'poreebondo o 
respect; v o profi!HO't J)$ m.esmo~ ·. reàd· . 
. IIIBUAoe,an.iluaes, do.1· prolasor&$ de dis-
tricto. 1 ... ~ . •. . .. ·~ .. ~ 

ATt. 2.• S!o l'e~vogadaus disposiç&n 
em contrario. 

Sal11 da1 sessõus, 8 do Agoslo de 1882. 
- Aug"slo Velloso, M. F ulgencio, 
Sales Peia;oto . 

O 8r. 8<-le• Pelxot.oa-Pe~di 
a palavra, Sr. presidente, para ofl'e-
racer um projecto, ob qual aolic1to 
algomall verbas auxtliativu para obras 
muato importan'tes do.~ 20 • das1ricto. Nilo 
1rato agora de fumlatoeotal-o, p.>r-toe 
aguardo a sua diacusslo, e apenas cha-
marei a at>enç4o de tó;loa OJ ll!eus no-
bre~ collegas, afim dtt que fl<tue•o pre-
veoidus para certas nece$,idud~s pA1-
pitanl.88 que occurrem ao rlistricto que 
tenho a honra de representar. 

O Sr. M. Fulgencio:-V. ·Exc. •l!rà 
aUeodido. 

O Sr. S . Rei:l;olc:- Srt, basta per-
oorror a culle~:çlo das lei~ proviocuul~ 
de lgj!l e aotenore:~ para ver-se que 
osta "•aemblea oao c:<Htcedoo verba ne-" 
nbuma par,a c;> 20.• di i tricto, que tam-
~em tem S!d) orphl\o dos <;uidados do 
governo. Nenlíuma medida tém sido to-
Joada a bem do seu engrandecimento. 

O Sr. Set~eriano d6 R8sertde:- O 
mal ê geral. · 

O Sr. S. P ti:colo:-Ntlo aei qual a 
raslo do abandono do uma part9 t4o 
importante da proriucia (apoiado-f), e 
que ê digna- de medi•laa que a ft~ç4o, j a 
nllo digo oontinnar, principiar a pro-
gredi!'. E' um ponto do Cuturo l•songei-
to, bula coosíderac-ro que é cortado 
pelo grande rio S. Francit oo, esse Mis-
elasipe brasilQiro taolàllado, o Dil en-
tanto tem sido ttsquecido dos poderes 
publicas. 

O Sr. S. Ferra;:-Em tempo ' ser& 
lombi-~do, .. 

• 

O Sr. S. Peía:«o:-E11 druejo que 
aeja logo, po"rque-~tso. asaegurar á 
casa que no per1od0 de 50 aoJ!ÓS tem 
a!do esq atei do. . ., 

O Sr :?. Ferrcu:-A eslradll de.fer-
N oa~hlha l'll.r!t la . · • 

O $r. S. Peia:oto ... nlo t&m reoebldo 
o mooor beoellcio. da a.saemblea. nem 
do go vllroo . 

O Sr. S. F~tu:-0 mal 6 ~eral, 
to lua se q_ueiuo. · " 

ó Sr. S . .P~:-~Io é tan~ó u·. 
sim: • Em autros libtrictos, p,r fioae 
·tenho pu;ád<f.t~n.c6nfr1to-Je poute:ttp'ag-
llidc 1:1, dl!·ousto•de 10., 12' e maia C<hltos 

.d11 1·eis, sobre t~<J)!, 011 para wlllbor 

.dizer: regatos, onde nun94 u lo uoda-
çcJes iln toêdem a passagem. · · . . 
• O Sr. S. Ferra; dà um !J>STté. · 

<J Sr, f!: Pêi:llO!o~:......Vu .r 6awm6Lea 
devta aHeoder tambain àq11eliu' l'e· 
giOes, a~ mai:s import!lntes ~â pro-
yiócia, e ott • laqçal-~ a um co'mpleto 
esquecimento. • . . \ 

J...astimo ter p3rdido o meu diatinclo 
compJnbetro ~e díúrioto, o Sr. capiUlo 
Juveuato Bruno R'ldrigues Silva, de 
sJodose~ memoria, eojas bellas quali-
dades e rito alli bem conhecJda.s ( apoia-
do!), e q11o, embora perlen08Slle à maio-
~ia, pode1ia, de commum accordo eom-
mi&o. procurar attender e satisfazer 
a tudu u necessiJad&J d'aqneUe cir-
culo importaotissimo, que nos coube a 
honra de representar. , 

Como disse a principio, Sr. presi-
dente, quando se discutir o ~I'Oj8Cllo, 
que apresento, farei notar ma1s mnsll-
cto•amenle as DllC&SSidades que sente 
o p1uperrimo llistT.clO que repraseoto, 
nlo obshnte reconhecer qoe minhas 
forças sao iosufllcleotes (tl4o apoiados) 
p:sra, no desempenho do .meu mandato, 
cu ror e deCeoder t~d· a os séus in-
teresses: pa11perrimo, digo, dos bJne-
ftcibs da província, mas· r ico de dons 
que lho prodigalisou a oaturou. 

O c11lto publico, Sr. p're1ideote, alli 
eslâ em completa decadoncul, os t&m-
plos ja nllo parecem casat ooJe o pd•o 
vae offt~recer pr&Cles a D~ue, e sim de-
po-ítos de lil:o, de immundiciltll. Os 
r1beirGes que, pór alli existem quas 
~empre impederp passàgeln nos. totnpo 11 pluviosos aos proprios agriculioràs pa 
colheita e exportaÇtll> de se'us geoero~. 
Uma regiiiO uberrlma, cõmo · aquella, 
oo le os generos alilnentlcios aao pru-
duz•dos com uma abuu'danôia admi. 
raYel, toroa-•e eotrettolo 1àm a menol' 
lmpor~no1a, sem vl'lor atsum11'9P 1•1~ 





•JU&A•· ... 
• PW>tecto. .tamanha oon11anoa. ( /illo 1 af1IIÍJJIJ.OS -" " ' tr-:' {1,. , , geraÇ$ ). •. .. • ~"~ ~ ~-

A 2.• comuiissaó de propoeus .e re- Yo:.nr.~V. E1c. oocupa digna~~~tll-
pr&deiitações do ~muu muwc1p"~s ã te uma oadeir& nett& cua. .. 
qua fo~. prejeD.te 11 projecto ~e urt1go$ O >Sr, Santa Cecilia;-E'• bondade 

· u•l•lo~i~os A• ' pualun$' du C:LI!larjl ;qu- do:~ mous cullegaa, que eu agtad*. 
nicipa~de Sa.batã, &,PproY~~ provisu- Uma . uolca coua p.lill) ptol»•tter 
r.~~eljte por ,ac.c.o da ~11\\lo· p~síd'lP· aquellé digno' eleic.orado, e 6 qte do 
c,ie,,da proYiucia de ~ de Jaue1ro de ·mé faltara boa vooude, que flll't'idarei 
1882, é 'dr, par~er. que se ad.opte o s&· todos qs esfQrÇOI' 1na bém eerTir a 
guint8 p'rCIJecto. • . minha jHOVincia \muito bem), ~ra 

A assemblea legislativa provincial ;bem dt158mpenllâr o mandato que W•e a 
· de Minás Gàraes, SQbre proposta da ca- boodado de conferir-me (mvito-«m). 

mar&, in.uui4pal d~ S~bar~, .~~~v e_: , O Sr .. H.. Sales;-Ha dt • fuel-o 
1 4r~ •. l t _De qada b!-q-14 de ,20 l1~.r"s , muito bem. ·., • 

. de,aguarq.ente de cann~ qu .re~\1lo, que 0 Sr. &ntaO~.!-Passo agora, 
se nndt~r no IDJ1aJ~ip1u dSI .S:tbat:ã. ou Sr. pr'é"$ldeute,-à matllria da mlllhk in-
dépositar-~ Rm caa& , pf.rticular ou de dicaça:o. · . 
negocio, n i rtda q u~:~ do propr10 fabricao Le, Como sabe esb.. i1'l ostrada assllmbloo, 
pagará o trope1r..., conducc.or ou dep<·••- slo duv1d,•sas 111 linhas dtnsoria:~ da 
tario 500 reis, sob a mmiLl de 5$000 a nossa província com alguma.s outras, 
10$000' de cada barril subtrah1do, ou tantu que aluda bontem um çollega 
pela rec\Ua do immedia$0 11agnmentu. noJso foi orgão de uma repN~~entaqao 

Art. 2.• Fica revog11d0 O § 1.• do ao g.•verno geral nes!e sentido. . 
art. 1.• da resoluçllo o. 21~ ~e 27 de Por mjnha vez, SN., nnho erh ilome 
Novembr6 de 1873. de diversos habitante! dà fregnezla de 

Sala das commime&, 8 d~ Agost 1 de S. Fraoc!SCO de AS5is ~a Cap1vara, mu-
1882. - Santa C~i~ia, Tocant&ns, nícipiu de Cataguazes, podir que esta 
Jodo Lui•. . assem~ ropre5ente ao g~verno im-
Diois~U entre a p rqvincia ds M ínas e peri111 sobre a necqssidade de ftrmar-

a elo Rio d6 I a"4iro. se a linha diviso ria entre esta, .pro-
. Q 8,;. __ anta Cecllios-Sr. vinoia e a do R.iO de 'JaAoiro, nt: paete 
presidente, .aio to-me realmente ao.- que coo8na eoin 4 jli.s!ricio de. S1nto 
nhado ao ter d<t usar da. pal,avra pela Antonio d03 Brotos. I 

pl'\meira vez. nesta ilJu~rad~ as~m- Dizem ~es habitantes, em uma oarta 
blea onde tenho uoLado ll ue ~ meus que diriglr&o-me, o seguinte: . 
di~ collegas, ao apróse.ntar seus c O districto de Santo AntoniO dos 
pr.oi~!OJ e ,:-eqUAir;imeu~. t~m-se ex- B1·ot )s, creado antes ,do. municlplo de 
pán9~49 ,em varlada.s _co1U1derações, , Santo Aatooio de Padaa, comprehen-
ura agradeoondo ao eletto~do que os deu t~m suas -dívbu G {uendas ,q11e 
ele9eu, ora mostrando os reçurliOS ora- pertencerllo sempre á rreguez•a do. 0&-
torros do q·ue sao dotados. . . pivara, do lnuniolpio de ~tagu.ue~, e 
· En, aiml'les notario publico,_ som re- 0 mon1cipio de Santo Anto01o de Padll& 
cur~ intelieclua~s (mto apoi4{1Qs ge-- aduploo: u meamu diVisu. 
t•au),, a6lll d,l)tes o~awr.u~. se1u cunhe· • Ora, estando proxima a inslell'açllo 
cimento daa prucs pnrlamep~area (rn%0 deste mnoioipio. é de eaperar-118 q•e 
apoiados), tenho raallo do a)bra para ~- aej.tmos chamados para alli em . rallo 
mar-me de ·acanham\)nto ao v1r ã trr- de ~er até aqui imperado rt lei da von.• 
buoa e, con1egulnte_mente, para espe- tado.• • 
r.tr ser desculpado pelos meua boora- 0 weu fim, tendo trechos de uma 
dod collegas dus falta& 6lll q~a pro- carta parlloular nesta asaemblea, 6 ~e-
vav~lmente hei de incorrer. (Nilo - mon$trar a necessidade que ha de ae-
apoiados ). - rem traçadasaquellas diYtsas, '[laça evi· 

N;ao quero ~ntretan~. Sr. pr~idente, urem-so [ututos' eon8ictoa. t • • 
parecer ingrato nos d1gu?s ehut.ores do Dlt maia (lé): 
U. • dialrjclo, que proeorcwoaram.ap~ a c Ora, nós nlo nueremo3 sujêitàr- \ 
subida honra de oçcupar qm.a cad~1ra , A to 

· 1 .. an e as~Jm nos a soohiaoias e caprlo~os ,..~.,. ij'· 
neatad r~:apeLtave , _ corapotda~; . • · dem·,· ôáÓ'p" res\arernn's, no ia, obediêoo1a estan o com a pa ... vf ' _,.. tribuna . . . d p cl r e se~ J' 
di ri o-lbe' tambem 'oll m~;~us sinceros ao mumc1p10 ~ a ua, sem qu ~· a 
agr!dfC.imentos, aeqtip~o tpen&!\ , n,.o • . quesi.Ao resolnda pelo~ , Jl9d~ ~o~· 

• M Lar Jl•• ooo~i~ea d o 09rreaponde r' • potentes~ 



.. ~ ... 
Nlo t&remo.t qaeitl.).'<l'e P.Brte'Deer-

moa a e~ta ou iquelh provi~ia~ d~e 
- qoe rorm.o~.a.u.o obJ igad .. ~~ote, 

waa DJo qUMeiiiOS, como lllioe1r0<1, que 
!a .: ooaa ~'Pf'ClY.ioCiia . seja /JilenotprQS&ia 
c•N• eophi•ru•• de?ta~alem-. 

sSr. p~sicleote • .a aimple::t.leilur·aldes-
_t~~s duua t~b·,t da oarfto .a ILudida. ~1\1· 

IUlo.:& &JiQdipa.o;lo que . vou. ler ta b.uJJ· 
rude multara .JIII!Sa,.e·que.8$pero 1141râ 
~tppro~u.4à. · 

,. , ,EI ueglliote.~(ê). ~.a .. u.o.~m. m,.i. 
ICQt.,_itllJ. ' ' 

B' h""' e J»i á .eouunil"l!o de 'Pode-
reJ a aeglliu&e-

' .J.,djcaçilo " ·11 
Jnclle&I!IO$ qu .ll::lta aasemLlGA f'l!-

pr81141nte ao t::xru. guverao imperi.Jil , 
aAm de wuJar traçar a Luaha d1v1oo· 
ria entre esta pruruaeia e a du Rio de 
Janeiro, wr. .p..rte que cou8ua com o 
diktJiier.u nde Santo Antonio dus Broto~. 
do munilljpll> deo.Santu Antonio de Pa-
dua • . 

. , ,s.la ll.lia 89~:CJei, 8 de Agosto do 
1882.-Sa-Ata Ctoil1a, Merntlio Bit14o. 

O&DBM du DIA. 
ProporiçfJI:s ndo sanccionacla$. 

E11tro~ em d•scumo o parecer o. 22 
~~~ com .ui .iao capeeinl sobre a p:·op.r 
•i9~0 Dlo uocciuo~da, que ~rata da 
·apoeeotadutia ~e .Qli;{eira <:au.o. 

(J Sr'. M. Fulgencio p.lde ll~guii)U 
es.plitJÇl)tls â commi&:.lu. , 

O St•. Drumond laz. .\lgumaa. eo:~si
deraÇl)ea U\1 aeo1•d<> do 11lndam8Jlter o 

• llega ill!o..--
. • · · Requerimetl4o. 

. .&quoil'o quu \'Oito á oommisslo o 
fJarecor o. 123 sobro a proposi9110 n. 
.~S06. I 

&la das ee~~õds, 8 de Agudo de 
a882 . .,....DrumoM. 

E' ap •iac.Lu e 'posto Qll1 discllStllo. 
O Sr. úmos faz algumas pbáGrva-

ções DO intaito ile mostrar a d04Docefoo 
aídade do req ne.rimeotoJ. 

O Sn. 'H. Saiu oomb1le o requari-
meo t<l e oferece o seguinte 

Suprtiltúi-oo. , 
Requeiro q u~ •~ji apia~a a di:SCI.\!lf.o 

~~~ pn rocerya I! ~ ue ~e o~ m~nde ~~~rl· 
lplrp .pa~a mrm ~a4os })!Ira qr4~1P. ~o 
dia tlop . ts do d!$,~ribuJdo.1· 

Sala das sos~aos, ~ de. Agost9 de 
1!}82.-H. Sales. 

E' ap o lado e posto em discussão. 
Q Sr. 'X . na Veiga11lu~dam'onta o 'ótfo-
rete" o aeguinte 1 

' . A t!<Ji/ifJ{J. 
Emenia ao tG1uérimento do Sr . 'Dr. a. Saloi. . 

Accresceote-~por48 horas-depois 
do dístlibuido oiprãcer. 

Sala du aessõ.w, 8 de Apto de 
1882.-X. d4 Veiga. 

E' apolado e poatô coojuotameote em 
diaeuu4o. 

Encerrada a ldis,oo!lln, é a,P~~T&do 
·o r~uerirne!ilo do Sr. Ir. .Salo~~ com o 
àd\lltàmoni•• ~O"Sr. tX. 'da · Veisa; aen!lo 
codaiallr'a.J o prejíidillllilo o nq u~rhiíe.ito 
du Sr. Drumund. ' 

· ~ofra e'm diatm111o o parecer o. 24, 
eobro·a proj16:iÇi9 nlo aabtclona~a 'que 
traJa da·apoaautaílorta do ~-offlulal'llo eorvo de fólleia, Luiz Pdi:x·j~ de llello. 

E' lido, a.Poia1lo, postô em diaeusslo 
e ••IID d6ba'te appPOf'IIHo, o aegtlioto-

••· IP._, -n-~• ~u.,..,.,,..,...o. 

Requeito aaiamento da dlal:u.aslo 
por 48 horas. 

Sala das ses.-ôes, 8 de Afloato de 
'1882.- H. Sales. 

Lnatrucção primaria. 
Eo,,ra IIID L'• discllSSilO o projocto n. 

1, orelndo uma 3. • <;J~doira para o l<os.o 
maaoulioo na cidade -da ltabira. 

O:&r. ~ru~wndz-Sr. presi· 
debte, cumprindo o precofto do regi-
mento, o po outuito de satialazcr á al-
guns collegas, quo JlbarA.o admirados 
que eu vi6ll!6 p ropor l Q.o!·~ tllustre as-
semblea a orea.,;ao de umà a.• cadeira 
de loslrucçao primaria r•ra o sexo 
masculino na çidaclo de tábira, i~to 
quando ainda se procedi:~ l 2.• leihua 
'do rnesmo oprojeóto, venho apr&Jeotar 
as _ullas rasõ'es e mo li vos justos que 
extatom para quo elle mereça a ~pro
vação desta jllu~trada. as~elblttea. 

l:ir . pl'eeideo~, sem dlscum·· a don-
'Veolenoia quo ba ·de se propJgar, ~uan
to possível Cor, o ensiuo primar1o de 
maueiru que os eaplritos Hifantia poa-
do roeoe~r dos p?derea Oónstituidos o 
alimento neee8sar•o ao aproYeitameuw 
de suas iotelligeociu, sem demonstrar 
á &Jlâ oub.re s:orpuraçlo que é este um 
doa mal'-·ilnmediatoi deveres que lhe 
U $lst&rn, 11 que lhe ha imposto o aeto 
ad.liuiooal, eu '1'8oho &preeeotar aa t'll• 
~s que es.ist'.lm para que seja votada 
eal.a medfdil por mim propu/ta. 

Existem, na realidade ua cidade de 
• mio'la. r&ideoc~ dulid Ú'deiraa de in· 

atrUCçlo pri-maria para o aoxo maa~u
llno. Uma tom matricnldos 106 aluin-
ooa, -e a freqneneia abi' 05oi1Ja 'de 40 a 
50 ; a o~tra tem ll)&lrieulados 89, e a 
rfréqueotil& é d~ a 40 e •ta,nt~e . 

Qta, voem os nobres deputados que á 
impou_ivetqae yin pl'o.letlaor, por maior 
qud'aeJa ~tia 11\ligeoeíl, posaa bea d" • 



fempeobat • sua múslo oàm tio ele-
vado 'llumero dl! dlsoipnlol. 

A!lllimlt é de nrgentu neeessida'de a 
c ·eaçló 11 1lmá s.• cadefr:i oaquella 
c\du_de ; c.roaçlo que otio vem de p1udo 
algum cum'pr,umutl.of lU forç.tS do ous-
ao orçamento_. 

Se o orçamento nlo comportar o 
preenohimeuto da cadeira, q.ll.ando 
areada, ainda usim iDÓS teremos des· 
etnpedhado·o nosso dever, e a a!Jmi- , 
nistra91o a seu tempo cnm_pnrá ~ se-u; 

·mas rllÇebJn' ',se coto pr;.,evepÇlo p~Je~tos 
lia naLuraza 1 deste, qu,e ~ : ()!)abidos 
.aqui Pôr firegos.e troya'nôa cóm os bra-
ços abertos, me parece que +• de 1\Dta 1 mAo; laltar 1,0 desempenho de uma de 
noasas-mw nobras attribuições. · 

10 Sr. 71: d4 MoUa:--v .. Exc. é in· 
jtJ.stO quando· di% que ha pl'eveoçao da 

- minoria. ' • 
O Sr . .DrUm~mdf-E' porque o ijO· 

bre deputt.~do tulvez na.o u lembre de 
quo, quando o Sr. 1.• sooratuio pro· 
cooeo â .2.• leitura dos~ :pro,ecLo, 
houve uma ou outra exolamaç!o, :l.lo 
aó de Já, como da parte dos meus ami-
gos desta bancada, dando a outeoder 
que é desoeoe'!S&ria a oreaÇ&o des"'•3.• 
cadeira. ' ... 

Eu •tenho, pois, nec<"asi11ade 1lé ex !Ser 
a ras!lo que just1flca o projeéto, e, 
aprovei~aodo a occasill(', de fazer: ,sen-
tir 'â a~aemblea que a Itabirll 'llllo t~m 
ai3o tllo béoéflaiada, como se diz, ,Pelos 
poderes provinciues, e multo inaoos 
que para allLtem sido levado o cofre 
da.s graças, como bonwm, .cbbtosa-
mente1 dil!SG o nobre e autorlsado lea· 
qér da ~pposiÇio. 
, Melhol' dotados do que 't.QOelle teem 
sido outros muuictpios da 11rqvincia. 
que· Ee ' podem con:uderar vurdadeita- , 
mente privtlegi&doli; por exemplo, o 
da D.ama:ntiua, para onde 'COnTergem 
eempre em abundancia as Corças dos 
corres provi~ciaes. . 

Poderia tambem clW o de S. JoJIIO 
d'El·Re)'7 • onde se despejAo, a maos 
Jargàs, os rt~c'Ur~CH ftnllllceiros da pro-
\'iocia. 

'l'êm 11'1!1 ~ terdade, votàdo1 algumas 
medidas em favo.r da· cidadG-da ltab1-
r~ maiia&o leis que ficao nü l:oJJec-
çO'ea e~ao- thl sido reailsadds: os de-
se~ teem eido ·bonlf, mas a ad\nio!s- , 
traçao nllo tem tid&nounos pant rea-
llsar as justas upirações doa ha~itan· 
tes d'aqueiJ.al..léoalidade: · · 

Dirijo est.as palavras principd· 
mente• 141' meui oollegu que, 1'pela 
frimoira nz, Tierlo a e~b oua, • p~a 

• 
que nlà lel'retlnlo rálativamen~aos 
negocias d'aquella•t:ona, e!nAo aêrodi-
tem, põr 1'111Áii aiiCDL'I§uda que seja 
a palavra· do . bobr-e üpu~do,· Sr. 
Fulgenci.,, q~,..com efl'tl.i1&,•a •ltablla 
1.8 Wm cousLitui•Jo o ponto- &nde se Tio 
dt1$pejar os recunos da. próvinéjA. Bu 

• 4lcaria mui~ aá1isfaito se ê1la •mar-
.. ohuse•pooco atru de oú'tl'lll locàll-

Ídlldes, "C!ue teem aid:o beneftêi&das 'ás 
maos cbe1lls; por exemplo:-MinM ·No-
vas e à;b.llltplbl, <cfa&IUirn; àempre de 
preftkncia, merecido a 'li:tteoçl.e'\ dos 
poderes :PU bllco.!. · · 

(Hn'um dparle). ' • " 1 I 

Nao considerarei a cap:tal um 'mioo-
t•uro.-~~ar de- que. alguns eollegas 
já' a tenbllo 'cob.sider.t'ao umá vertb.dei-
1'& ga11ganb de ' Jo!o llyres (rifo). l 

O Sr. 'Moret.tiolih:-E' 'i6justiÇa. 
O Sr. Drumohd:--0 que •-qúéro é 

que· os recur~os da provillcil sejao r<l· 
pa11tidos éOni igolda<le pelas dinr31ls 
zonas (apoiados), e quo algumu na~ 
asjllo ulba~as com verdadeiro mello$· 
cabo. 

Faç 1moll otna putílha de aiàig~. 
saiamos daq tft todos uf:.afeitos, 4& w· 
feita: bartnoi\ia, e o!o se olhe com pre· 

· v~oçuo itn!a • ou óUtra looalta.aae . 
(-Apoiados). 

O Sr. M. •Fulgencio-.Q pe\or 6 
que nada pôde~oi repartir', pbrqulf ol.o 
ha dinheiro. ·• 

o ·Sr . .f>ru~nd:-Mu ··façãfaos J o 
q\le pod8fMÓS, COmpramOS QS I 0~ 
dneres, e o gdveFoo, pór sua ~árfe, 
quaoumpro o~ob, e um dos primetros 
dev~res qoe nDif assistem é cooverfur 
qjl'IDIO antes em'lel est4 pruj~lo, l!U& 
ti·v~ a -honra-de ólferecer â tonsiáe..a-
ç:lo da a~aemblea. (Murto bem). ' 

Ninguem m~i$ peditldo a p.l).~vra, 
encerra-941 a dis~uas!o e é approva!lo 
o projecw. • 

E' igll~lmenlo •'Pprovado em• l i' tils· 
cnslllo o prijjõcto o. 21, croandb urna. 
2. • ca·leira para o sexo masêiillnO" na. 
cidade do fPótnl!a. ' 

Transfer'llf'ci'a de terrltdrid. 
E.:ltra em 1 • disauSSSo o prój~to 'b. 

3. que . faz pertencer ã freguezja de 
Santa Rita do Sà~jloahy o terrltorio 
qu~ lhe rol tirado pW; lei n. 2779 de 
l9'di Setembro de 1881. 

Dapois do al!JUmáa ooosideraq!Jos do 
'Sr. M. Fulgoocio, pedindo !!XpliQJ~es, 
qoe• a!Q dadaa pelo $r. R\beiro dr. J.JUZ, 

• e)lcerra-se a dlso o ido e é .a.pprovaclo o 
.pi'IOjecto. • • 1 

OCJUDoria de- {rtgtibi& 
E'.a.pprovadCf.eJà<l ... d•ac\l~olr,q~ 



. jpcto ,o. ,4, que dá esta categoria li po-
Yoal(lo do Vermelho. · 

I nstr~ção primar~. 
E' approvad,, em l. • •li~ctu:IM o pro-

jacto n. 5, creando uma cadeira para 
o sex!l masculin > na pllvilaçilo do Ar-
ra:al Novo. . . 

E' igualmente o.ppr<>vndo .em 1. • dis-
cú,sf.o o. px;~ect1 u·. 6, que olava li 
call!goria de Creguezia o tlistrioto da 
Abb..1dia. 

· Instrucção primaria. 
Entra em 1 • d•~cu:ssãu o projel:tu n. 

7, cre'a:1do uma cade;ra p>rd o soxu r ... 
m1oin • na· povoa-çâo da Pvn.te de 
Anna ,de Sa. 

Os ... Mol"e l.z&Qhn:-Sr.pre-
sidente, tenc.l•• sido auto r do pr<>jecto 
que se acha em discu.$s!o, teohu moti-
VOII pa ra requerer a sua Ntiradu. . 

O. anno pa~de esta nssemblea creou 
uma cadeira para o sexo feminino nu 
povoação de Anna de Sà; mas, per mo· 
tiVO$ que ignuro, o actua! St·. in>vector 
da instr.ocç!o publica ordenou que cs;a 
escola passasse a funccionar em uma 
ou•r~ povonção denominada-Soares-. 
Eu, pois, para satisfazer a nma noces-
aiduda publica, is,tn ~. para dotar nquel-

. la primeira pavoaç1\o com uma r.scola, 
npre,entei o projecto que se acha em 
discussão. Ma.$ fui .informado hoje que 
o Sr. inspector da iostrucçlto p•Jblica, 
melhor avisado, mandou que a referida 
cad~d .paasn's.e a , fuoccionnr nQ lu· · 
gar para onde fOra c.reada, desappa-
J"el:~Dd~ as>im a raFII•I ele ser rlo meu 
projecto; pelo quo requeiro A Y. Exc. 
quo C<JnsulLe A casa a\1 concede a sua 
retirada da dhcos$liO. 

A casa, seildo coosultada, conced.o a 
retirada do projecto. 
. Canalisação de agua. 

E' approvado em l. • discus:>IIo o pro· 
jecto n. 8, que autorisa o governo a 
de~pender a quantia necessaria com a 
canlllisaç!o de agLa p!)taual na ci•lade 
de Entre Rios. · 

Acbando-sa eFg•1tada a ordem do dia, 
o Sr. presidente ll!arca a da amanhii 
e lenuta a sessão. 

ACTA. DA REUNIÃO EM 9 DE AGOSTO 
D~ 1882. 

PRE91DENCIA DO SR. BARÃO DE CoaO· 
liANDEL. 

A's 11 e meia horas, f11íta a chamada. 
aehiió-se preseutes 14 Srs deputados, 
f!ll~ndo 'oom participação o Sr. Fran-
cisco Na varro, e sem ella os Srs. A. Ce-
aario, Zacarias. O. Duarte, H. Sales, 
Moretasohn, M. Ribeiro, Tocantins. A. 
·.il"maral, J . RuOno, X. . da Veiga, M. 

.Fulgeocin, Lemos, Nelson. OJegario. lf • 
da Mut~ . F.erru, S. Resende e Wen-
ceslau. · , 

Oompuecou depois J da ohamalla o 
Sr. M. F'austioo · 

V Sr. J. • Seet·et/Jrtd ita conta l{o 
seuutnte: 

ExPBD!BNTE. • " 
• Ufliclos. 

Um do secreta riu do governo en vi an-
do uuti'O, em.que a camnr:a IQO:IIcípal 
d, Serro apresao ta o. mappa es~tistico 
dos alumnus das esonln.s que a mesma 
sustenta -A. assell\blea fi.ca inteira~&. 

Outro do mesmo, rometten~o o re~ue· 
riménto, em que o sol'dado lnuslco ' êlo 
corpo policial, Lult Andrá Proto,"pede 
que se the mnn!le conta'!' · o ~(lfpo· que 
servio como.meoor no mesmo corpO. -A 
2. • commissilo tle fll"&eoda a o de podet·es. 

Outro do mesmo, enviando uma pro-
po~ta da oarr.ara dq C.urveljo, ~ntendu 
16 artigos addiLivo~ ás suas posturas .• -
A' I. • commissb de propostas. 

Outro do mesmo envinn•lo. u111a pro-
posta da oamara muoicipal de Sabará 
sobre u aposentado1·ia do seu secretario 
com urdeoado por Inteiro.- A 2.• com-
miss!lo de propostas. 

Outro elo mesmo, remettendo uma re· 
clamaçao da camara muolcípal da For-
miga, relativj\me.n~ ap !JI!.Iqo apparecl-
do nas suas contas ultimameo~e appro· 
vadas.-A' commissllo de fazenda mu· 
uicipal, 

RepresenLação. 
Uma da camara municipal de Itajo~!, 

pealindo quo~ para coostrucçlio da 
ponte sobre o Sapoea!Jy· e corte do rio 
em certo ponto para evitar a mvas'ão 
das aguas:-A.' 2.• commissilode faz·enda. 
Nilo havendo mais expediente e nem 
numero. legal de Srs. deputados pre-
sentes, o Sr. presidente declara que 
hoje não ha sessilo. 

' --
7.• SES~ÃO ORDINARIA AOS 10 DE 

AGOSTO DE 1882. 
PRESlDENCIA DO SR. BARÃO 0111 CoRo· 

MA'ROEL. 

SUM~IA RIO.- ltXVEDIMNTE.- Apreaoo.taOão 
do projcctoa.- Obsor.açõea doe Sro. J. Luiz, 
Wencoalao, Moreluohn e H. Salea.-Or-
dcm do dla.-2.• leitura do projeotoo. -
Poaturaa. ' 
A'R 11 l /2 horas da mnnpan; feita a 

chamada, achi!o-se p.resontes .3Q Srs. 
d<>put<.tdos, fa_ltando com pa~;~icip~o 
os Srs. Çlnud.o Duarte e Antonio Ce· 
st~.rio e som ella os Sr~. Zacarías e 
Xavier da Veigá. 

A brc ·se a sessão. 
E' lida e approvada a acta d~ n:. te-

cedente. 
' f! Sr. 1:. • Becretarlo da conta do eo-

gniDte- . 
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·UJ>~o~~u! 
• ' ()~$. 
Seis. do S!\Cr~~t'l'o. do gov,er.nq, ~yi

-~i}4~]ro~sla,_ ~IÍYIJdq MStu~as .. !dlu 
camaras ·muntCIP,.'Ies de Leopol1uJ.a, 
Suas.uhy, CAI<la;s, Guanhle-• , Caran-
gola e S. Joilá d'El-'Rey.-A! 1.• cbm-

1 miaslo "Cie propodas. · 1 
6 ditos, remottando oülras tánlas 

·Fpostu "&Obre posti'ru das e&m'aras 
imuii.eip«es de Santa Batbara, :Sabfrâ, 
{)urq1illfo, P011•o. • fAlegt'e, Patos • ·S. 
•Jolé 4'Alem_ J?àraltylia . ..:..~· · éomm14-
lio de propostas. . • • 

·•Repi:e~s. · > 
•lhna 1ls díie6oe cidàckot, -pàdindo 

rpara.;se'l\ elevad'ó A fregu~ia· O"'eut'a'1o 
de S. Seb:u tillo e S. RoJque 'do BOm 1 
-Reliro, po :;nuoicí'pio •de•·Jagüary.'.!...A' , 
-commi854o de esbti4tica. 

Outra do conego Josá•Liipa de· Mello, 
pedindo auxilio ' para a egrej 1 matriz 
~a freguetia sle S. OaehnC\_,da Y M'IPm 
Grantle.- A' ~-• commissilo ode fazenda 

OuLri't de. di v~rõOs habitantes dOJmu-
~ipio ·do Mar de Hespanba, , pedinqo 
a revogaç4o da lei,n.-2!343,oa parte que 

: creou o distncto de M.onle •Verde.-
A' commisSao de estatística. 

' O Sr. M orelsso.bn · ml\nda á p~esa I 
uma representaç4o de varios negociao· 
tes desta cçi~l, contra o. aug~ento 
de imp osto lan~do psla• Cjll!lara . mu-
nicipal resppctiva e maoda<lo cobrar 
pela i re!ideh'cià aà ' lõr~YiÚia, Sobre 

' o negocio ae gànerba '31il terfa, mblha-
dósi)sal e outtta. ' ' •• 
··DI% ~de,'tendo o ac'to da. presideitcn, I 

• rfri.e'' íuà:n'dou cobrAi' eJse· i li) posto, de 1 ·ali r ' súbln~ttido ' l' kpprova~o da tU· 
· slmiblea, én'Uo IÚOstr'artro ,4uo à oa- 1 

· u!ara ' nlo tem nio~i~q ~1gtí~ quê jus-
tiilque esse. auimenYo 'de 1~. 

Val 'a representaÇio á comm•ssllo ae I 

· propostas. ' 
1 Apr8Sifnt~ d6 proiéctds, rqque-
• 1 r1miht~ e iM'útdÇD'és: 
'o '&r • . '3díTaó 'i:.útz1_:_Sr. · prà-

"al4~n te, 'pedi a' pála'9fa 'pára ~ulf~at-
ter A consideração da as~emblda um 

'~oJeêto,' créatldo dlnrsas' cadeira's do 
' 'flí'stl'\ilfi;ld priht~ria. s; o ~inte.' '(Ü} 

Nlo .toma\rél té'i;l o- cb"tn' h J&sllliàa· 
,,.~ 'ãliàte 'prbjeclo., ' 1rqd~·· eóteii'do' ~uê 

• n!th . . .. 
'Vat ~mprhrlir o seguinte 

f._rQJecto: 
N. 42. 

A assémblea legislp.tiv:a. ~rovibc1al ··a •Mtn~ G'etíies 1tlllbreéa : • · · 
~ A'tt.' 1.• 'fiCid 0\'eiáàe· as ~q)ii\bs . . 

• 
. ' 



o r io Tujuco,nlllugar deno:ninado V ao 
da Ponte Velha, na es~tada que segue 
da óidade do Prah para a de Monte 
Alegre. · 

Art. 2. • Fica tambem o governo au-
torisado a despender, pela mesma ver-
ba, i> quantra de 6:000$, · para auxilio 
aoa concertos da igi'ej:t matriz da mesma 
cidade do Praia. 

Art. 3.• H.evogllo·se as disposições 
em contràr io. 

Sal& das seisões, 10 de Agosto de 
1882.-A. Cuario, Wenceslao, Nel-
.fon, Tocanlins, Drwnond, Franci1co 
N aoorro. 

N. 45. 
A aa-emblea legislativa provincial 

de Minaa Oeraea decreta: 
Art 1. • Fica v governo da pro-

vincia autor isado a despender, pela 
verba-obras publicas...!, a quantia de 
3:000$000 com a construcção de uma 
ponte· sobre o rio Uberaba, no lugar de-
nominado -Dias- , na e$lrada que se · 
gue da cidade de Uberaba para Dores 
do Campo Forrooso;a quantia de S:OOQ$ 
com a .construtçao da poute ~obre o ri-
beirAo S. Francisco, na estrada que d~ 
Uberabasegue para npa:rochia d .. Fmc-
t al ; a quantia ue I :500$000 com a cons-
~rucçllo da ponte sobro o rib.,irao Ponte-
Alta, na estrada que segue de Uberaba 
para o' Sacram.ento, passando na antiga 
fazenda do ftnado tenente Antonio O •D-
aahes da Costa; a quantia de 3:000$000 
com a construcç4o da ponte sobre o ri-
·beirll'o Santo Antonio, na estrada que 
do:Esjlirito Santo da Forquílba segue 
para o Sacramento, Aterrado e outros 
pon tos. • 

Art. 2.• Ravogllo·se as disposições 
em contr ario. 

Sala das sessões, 10 de Ag•Jsto de 
1882.- Wenceslao, A. Cesarw, To-
cantin!, Drummlá, Augusto do Ama-
ral, Francisco Navarro. 

O Sr. Moretzsoho:-Vou, 
Sr presidente, ofl'erecer um projecto 
creando uma escola de instrucç4o pri· 
maria para o sexo feminino no arraial 
do Tujuco, do município da capital, e 
em poucas pilavras fundamental-o-hei. , 

, Este arraial dista, é verdade, apenas 
1 1/2 leguas da Caxoeira do Campo, 
onde existem escolas para ambos os 
aexos, mas é sabido que no tempo das 1 
agoas torna-se quasi imposaivel u tran-
sito de orna para outra localidade. 

Ha al ü uma senhora .que tem toma· 
do o e'ncargo de l eccit~nar· á grande nu-
mero de meninas; mas nllo pode sub-

. e"tir unida monte com·a pé~ uena remÍl· · 

neraçllo que dellas rebebe; e é para 
satiifaz:er a esta grande necessidade 
que apNsento o seguinte projecto.(.U). 

Vai a impr imir-se o seguinte pro-
ject?. 

N. 46. 
A assamblea legislativa provincial 

de Mmas Geraes decreta·: 
Art. unico. Fica crea-la uma cadeira 

de instrueç4o prim ... r ia do sexo femi· 
nino nn acratal do Tojuoo, município de 
Ouru Preto ; revog.1das as disposições 
em contrario . 

Sala das sessões, 10 de Agosto de 
1882.- M or~.zsohn, N elson,Seoeriano 
de Resende, Santa Cecilia, Francisoo 
Navarro. 

E' igualmente lido, e o Sr. presiden-
te declara que vai a imprimir-se o se-
guinte proj&cto. 

N. 47. 
A as$emblea legr~latíva provincial 

de Minu Oeraos docrela : 
Art. unico. F1cão elo~vaõos á catego-

ria de freguezia os districtos de S. Gou-
nlo do Baçáo e S. Gonsalo do Tujuco, 
de<membrados das frcguezias da I tabira 
do Cam1•o e da Cachoeira do Campo, 
município de Ouro Preto; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das !S~sões, I O de Agosto de 
1882.-Santa Cecilia . 

O Sr. Moretzsoh~ (pela (jf'-
dem) -Sr. presidente, eu apoio com 
t . du o prazer a ide1 contida no projecl.o 
que acaba de ser apresentado pelo no· 
bre deputado, residente na Leopoldina; 
mas me parece que,·eslando a sua ma-
teria ctJntida em uma propos:çao nllo 
sanccionada p11lo presideute da provia· 
cia, e que pende de nossa tlecisao, na:o 
pode esta asl>emble:~, por em')uanto, 
resolver nada a semelhante respeito; 
mesmo porque, si essa propo•içllo for 
adoptada pelo3 2/3, torna-se desne'cas-
sario abrir-se nora tliscussa:o sobre a 
elev~çl!O dessas duas localidades ã lre-
guozta. 
Po~so eJtar enganado, mas creio que 

a propo~içao a que a Iludo contem estas 
duas medidas. (Apoiados), 

Como repre;entante deste diatrioto, 
r econhoço a vantagem Je S!3rem 1ele-
vados ã freguezia·, esses dons districios, 
mas enteudo que devemo! satisfazer a 
justa aspiraçllu dos seus habitantes 
marchando pelos ttamites l egna~. 
(Apoiados). 

Na:o conheço bem ainda as dispoai· 
ções de nosso regimento, mas me pa-
rece que as observaçOes que aoabq dt 



AIYNA··, 

fazer dtoYem merecer algum peso e tem 
&eu foodamenw no acw addtcional. 

approvada pelos 2 teroos a, proposiçlo 
.1110 eaoccionada q 11e oontlp mateiia 
igual, sará aquelle considerado, jlreju-
dloado e retirado da diacu'IIO. 

BotreLaoto &11bmetl4!r·me-hei â de-
cidi> de V. Exc. de;de que elt. seja 
de oooformidade com a lei. {Ãpoiadoa, 
muito bem): 

O &r HeiU"lque &aleÍl (pela 
ordem}:-Sr. presidente, a medida de 
que trata o 'projecto que acaba de ser 
oll'erocido pelo . meu honrado collega, 
deputado pelo 9. • distncto, parece,com 
elfeiw, á l. • ria ta, que ja te acha oon-
aignada em uma propoaiçlo desta as-
-emblea, devulTida peJa pretidencia da 
província; maa iaion!o impede que seja 
de novl) oll'ereo:do um projeoto a re-
speito. 

Em primeiro lugar nlo ha lei que 
probiba que 18 renove a decretaç&o de 
uma de moitas m.teriu consignadas 
em uma proposiç&o nao aanccionada; 
om aegun1o, nlo é a medida de que 18 
trata precisamente a consigna'.!& na 
propJaiç!o, oumo o nobre depu\ado re-
sidente nesta capital pode factlmente 
verificar, se COr contestado. Quan.to a 
aconaelhar-nos S. Exc. que aguardemos 
a voLaçlo da &SI&mblea a respeito do 
parecer da oommiiSilo especial, nlo vejo 
vantagem nisto, como n&J deacnbr" in-
conveniente em promoYer-se, desde ja, 
o andamento deste nrgooio, que conduz 
A aatisíaç&o de uma anttga e justa aspt-
raçlo dos povos de S. OonaalO do Baçlo 
e S. Oonaalo do Tujuco. 

Se for rejeitado o pueoer da com-
mls!Jlo, teremos adhontado algum1 oou-
aa a respeiw; ae for, porem, approvado 
pelos 2 terços, ficarA prejudicado o pro-
Jacto e aarllo os papaia archindos. E 
que incooveniente ha oi~f 

O Sr. Mormsohn dá um aparte. 
O Sr. H . Sales:- E' uma restricçlo 

que o nobre deputado quer osLabelecer 
no direito do representante da provin• 

• cta. 
O Sr. Morelzsohn:-N«o apoiado. 
O Sr. H. Sales:-Portanto, desde 

que n4o ba lei alguma quo~ n rospeito 
r~atrinj.1 o exerclcio do lugitimo direi-
to do deputado,de aproaenLar projectos, 
desde que o que !ol hnje apresentado 
nao vem de modo algum perturbar a 
ordem dos trabalhos, como JaO demons- 1 

trei, nlo ha raaão na opmllo do no- 1 
bro deputado, V. Exo., Sr. presidente, I 

n!lo poderá deixar da receber o proj~to 
em questlo, sem commetter gravo m-
just íça ao aeu autor. 

O Sr. Presidenie declara que nlo 
ha realmente inconveniente em aer 
JÇOito o · projeoto, por iao que, 1e Cor 

Portanto jloei~-o. • 
Slo l idos e vlo " imprill\ir, o~ ee-

guintea ~ , 
• Pt:oj~etos. , I 

lf. '48, I 

.Art. t.• FlCID creadu: uma aegulida 
oadetra de inttruC910 prúl)àc'- pará p 
aexo feminino ua cidade da Fu!'111ip. 
uma para in.etneçto prim&C'ia do ..-~ 
aéxo ua parochia do E,.pírato San&o do 
ltapecerica, e uma outra na pa'roobia 
de S. f)-aucikco· do' Aguá-pé. • 

S • .R.-SaJa da11 ~essOes,lO d\1 Agosto 
do 1882.-M. J. i:k Lem4$. · • • • 

N •. 49. • 

A asaamblea legislativa provincial 
de Miou Oeraes decreta : 

Art. I. • Fiel') rclSI!lurada a cadeira 
de latim e !ranc:ez de O!bo Verde, e 
creadas dúns de in~trucçlo primaria do 
soxo masou~wo nos di~trietos do S. Pedro 
da Unillq e Mqote Belló, tqlielle do m·ü-
nlcjpio de Jacuby e oste ao de Cabo 
Verde ; revogadas &s dliposlç~&S em 
contrario. · 

Sllla das ae.>sôes, 10 de Agosto cfe 
1882.-F. Naoarro, Jo4o Luis, AI. 
I. de Lemos, M. FacWti,o. • 

N. 50. . 
A usemblea legi~lativa pro~jocj.ll 

do Minas Ge~es doere~: '. .. • 
Art. 1. • Fica o governo da prçr 

vincía autoruado doade ja a despender 
a quaotia de 6:000$000 para a CQn-
strucç4o de uma ponte sobre o rio du 
ldort.G$ no lugar denominado-CapAo 
Redondo-no município de S. Jos4 
d'El-ltey. 

Art. 2. • Revoglo-se u dlapoaii)Õ95 
em cootrario. , . . 

Sala daa sessaes, 10 de Agosto de 1882. 
- Jo4o Luú, FrcutelfcO No.OG>ro, SI!• 
oertano de Resende, Nel#Q,._ M~) 
PlPilo. MfraM® Ribeiro, V. Ca{J, Gus· 
faoo Penna~ A. Zaoarf4f, Anlonlo L 
Yeuoso, B. For"lu. 

N. ISl. 
A 88gunda commbslo de proposlu e 

representaçlfes de eamarae munlolpaeã, 
• que foi présente a proposta 'do rert-
menw Interno confecclona~o pela oa-
mara municipal da oldade da 'tl'beraba 
para o mercado da mosm& otdad•; eu-
mloando mt.nuciosamente us dlveraoa 
artigos de que se compG& ; é de parec,r 
que 10 adopl41 o lncluao projeoto\ ~ 
dando a 2. • dllouaslo para aprtMU~ 
emeQdat. 

• 

• 

• 



• 
N."62. ' . . 

tendo JM~Stlll'U da ca.mara monióipal ·do 
Pairb'cinio1- Tem o mesmo destino. 

fo Sr. •Sena, •pbl'p.trte da·commiUllo 
'de ió~true9&o pllblica,, olferece para 
~rem -2.~" \liaoutallo os:projectO!,' ns. 1, 
2 e 5. ja approvados em 1~ • 

' · ~ Hl~otio'bi'e -a· maU! pa1'a' a onleDt·dos 
· ~raU~tlhos. . 

As commjs...cõQS reunlifas, st>fnnda de 
1\t'o~ilfltiS1lé1ffêpreeeiitàç&s ·'de •camllras ' 
e a de fazenda municipal, á q:ue •foi 
presente o codi30~de .p6ituras da cama-
ra da vllla da ~'t'i Vista, enviado a 
eata assemblea •• :~r ln t.erruediq do pre-
illl'êtife' 4á·'Prdllí la/ Ulo'do ê:iarôlnado 
ID11ltl'éi~~ ·fados ~sllir&rgos de 'quo 
o:'tl•mdseico"o:tp(le;•slo.de .. pareeér .que 
,ieJa subme,Udo-á J.•. dii!Cuqllo,.a_gu!lt-
,cbt.~o-te , pua cll't~t~reJD !Jmeqdu 

. ;QRJ>EM·D~ QIA.1 
21•.14Uura· CÜI pnoje.cto$. 

' 'JJeem ~. · •tertuta· 11 *'to jp.~adoa ob-

~ii'ctas:!P.J.P.í9iiA~~9 •. J'Q . q11 ;Agõ~ro,.rl.e ' 
188.?-r:W.slilo :sawa cl!cdta. JtttJo 
'lt~u;'fo fiJ1, ,'Ãf(irtôet f iílgt!flbto, s. 
Ferra; J ·.••. ' j 

Parectres. 
• l'd • v ~~~, ..... t E' 1 o ~ ~e:Dl~ tn, e. . . 

·jeatos do delibnação ós dEr .ds . . 9 e 14. 
t .Posturas. 

E' •ppl'o\'tKdo em l. • 'lliscuSSilo 'cillro-
jeato'' n. ·'4l,·'COOtwdo·arts. de. pottoras 
-da ãalilán •·do &b.u1á. 

Achando-se e~gotada a materiula·or• 
dom d'o 'dia\ o &.-!presidente maréa a 
de a·m~nhA ·e levanta a se8$lto. 

\ f 1 • 

8.• SESs.i.O 0RDINAI.tiA ·{A0S l!t<DE 
AG0S1'0 •DE 1882. , •• ~ <qJ""IDJf~4~ de. ~ns\~~~~o publtê!a, 

• .a qô,~: f4i .P.r~e4l.e 1\ r pré3~ntaÇ4o da ' 'PR&sú>BNCIA oo' SR. Bulo oB CóRO-
ca'm~fa rpu!llcip!l do CMrvello subre MA!iDBL. 
a ,Ccinv$1nisbcJa ·de ~e cr~r nllquena SUMM:AÂ.Io:..:.axr&u'tKNn: - Verifica~o de 
;.\.lãde n~n~:ta'doir.a de lalflll e' ftlancez; podorãa do Sr. ' Nono Cago.-.Juramebto e 

·c~~(ile;a'não''a•'l.rá'{úie 'lie·. J:;Srclade .1_de pouo do moamo Sr.:-.Apreaoat"vfo do· pro-
·'~'- ~ t T S 11 ~ Jqc,to•1 roguorlmo~toa e iadipçjl~-Obaer-

~iVgJ.ll.enlar: SI! 'o 'ii~•Úe~o ,d'!s ~d~it.as r.awo~ qo S.r. 'Y?ocoalau . ...::.CorreJoa.-Dia-(!6 ili~\"ltu'êçio' 'pÍ'Íma!lia,"n'oglnl'lll.o 1H1e ~u rl_o o lnílicoçlo d~ Sr. · M. Fulgonclo:~ 
jl)J,e.n.a.o llosJ.er~Í e r ~oalísa4o 'confnribtã- Pareceres.- Ordem do dia;I...POliturt. de 

'·íe cioin -~~t cfiia o de' Jiov'às ucad~i'ráa de Sa'ba:rl.- Ditas do Patrocínio -Oin,rva-
._ : ,l,fi 'l' .P d"' ' j r li • :1" 1 Ç4aa doa Sra. X. da Veiga, §· Ferru1 Dw-'lnst túcç o ·~~u,n ar a ; é ·a ., 'jlal'ccor P/,ond' o :t:· 

1
d11 Mo~t1Ç-::f:. mo.ndu.-Appro-

ue,lou van'il'~'f(I"Câmnra ' lni'l'iílcipnl· do vaçllb.- lficola ll orJUü':- l'.h.eufao do Sr. 
Óurvello o intenl~e q.ue toma pela cdu· Kordole:- rnaiMicçlo"'prlinaria:-ObierYa-
!êá~o~~o•'lfils ~Js ''níun.· icin..l., . difflra-.sa.· 0 ç<Jea do Sr. MoriJixaoha.~m:iterio . ..:.ob-

\"' r-- •ervaç<Jw da Sr. Mtorollloha.- Tran{eren-
seu pedido patll!téfnpos~ai~ favoranis. ciaa d? taieodaa. - Ob•orvaç<Je• do' Sr. Dru-
•. Sahr1dáS' 'CBifiiDissões, 1 O ' de ~gos1o mabd . ...:lnWtrdc·çilo .JlrilnàYia. 

'de ·rm·.....c:IS'ena, TeiiDI!irtt 'da 'M!()t- ' Ji.'s l1 horas da· ·fnao'bl, feita a 'cba. 
ta; Bia$ Fori~. ''1ílada.-àcblt0'-se·pres®les 30 Sis. !lapa-
' • Par ll.'a •órdem''dos tl'ablllbos. tados, fall4ndo:C.ôm partic1paÇâo os' Sn. 

'•dSF.'J&;lnta:(J-eciUa,l p"r ~arte da~· Zacarins o :Fra~c'isw Nà'var't'o: OowPá-
~l!tltnmfsslo' M propõslas, olfereco·os'.pró- (ecàm ·depOis o~'Srs. 'bemôs·e ·Médelio. 
j!!~to\ nf. 51 e ~· con~odo .-pot.ioras :l\bN-se'a ~es3l!ó. 

1Til'iih,ct~aehle· tJbiiralia e 'Bôa·'V'Il!ta. ·~E'"lida' e 11pprovada- a 'acta da 1 an'te-
FicAo l!Jbre a mesa para eotrarem•'na · éetlénte.' · 
ordeiD'~os -ttahallíoa. . O 3r. 1. • Secrelarw dà conta Jo se. 

O llltllmo·. ~'l'.ppor parte da mélma gumt~=- . · 
eommlssa.o, o'lffirece. 'parecerea para~ue !XPBDIBNTB • 
at>j!lo, • ido_ptadt>s · êti\ l. • · 'díséusMo' os 1 OQicÍos. 

' ptcljeet.;s . 'llS • • t85.· i22, 208 e '268 elo Um do secretario ao govórp'l,, Od· 
anoo de 1879,contenao líabitamelltós às t vi;~~o a 'propf1eta para o. orçáweóto 

, J~*W.{lSf!l\l!ictp~~ ~e.Al~enasJ,>l!lman• I -P!e~!Dclal....JYat á 1.• commisâão ·de 
,-t.tpt . V.1~f" ~ B.f.rP.à~J!a, e ~e!D as· I fázenaa. 
•\llll pP·ta:que.~~~ adopt.ado em 2.•.dü· . : Outrf!,. llô mPsmo, riivtfl~eHcl.o a'/p~ 
cusslo• o.d11 n. l::9'do mtsmo anno, ~o- .~~~1.!'-ra.~ : li~aÇjlu ~a for~ ,PO~i.dial . 

•tendo ·~ddlt.alneoto ás posturas mun.ici• _,A cOmtOlsãlto ae força pu'Qfi.ca. 
·paes .d~· Sàba-rá. . <:luiro, do' mêAmo, reJI!eéühíilp ' ó' re-

Flao 'sobre· a tnesa para 'a ordem'dos • querlmf!bto em que O$ Cl. dail.lfos 1 if";.. ·. h-il"a~llos. · · l" 1 r. 
r,~ , 9H.I\no ~~~o~ .~ ~tp~f· . ~niof-;p,io~,J~ut •1,~,Ç!"S('()itga?jo por .)~~e, tl~· I.• é~Jih - prlVlleg,:o para .~stabijle 11r lij.ua fabrica 

lnl~àho êfe prbposlãs, o1l'êrecé .f.f'rá '.i.. de cimento e tljdths:-.:... ··cbm'd:tfseao 'llt 
di~cu•l4o O >pr!>Jaoto n. 65 de Is'78,CÓil· "podérés. ' 



Outro, do mesmo, e~T;ando um re· 
querimento e documentos, em que 
1'heodoro Bonoralo Goo~~:~l vos pede 
pagatneoto pelo cofre proviodal da 
qufn~ia de 1:197$205, qe custas que 
lhe deve a camll: a do Patrocioio.- A '$ 
commiss<Jes de poderes e 2.• rle fuzeoda. 
· 3 oftloios, fio me~mo 18Cl'etario, re· 
metteodo posturas du ca.maru do ParA, 
Loopoldina e Formiga.-A' 1.• com· 
misaáu de propostas.• 

3, do mesmo, ren:ettendo posturas da 
ealhar-.1 do Rio Novo, Caldar e Grao 
Mógol.-A' 2.• commisslo deproportu. 

Repruemaç4o. 
Pe'lo Sr. 'Morehsohn é enYiada uma 

f. mesa de variO$ cidadllos do munici-
pio de Jacuby, pedindo a transferencia 
de auas !11zeodu para o districto de 
Jacuby.- A' commisallo de elltatistiea. 

V erificaç4o de poderes. 
E.taod~> sobre a mesa o diplo-

ma do Sr. Dr. Nono Teixeira Lage, 
eleito pelo 19.• districto, o Sr. pre:ii-
dente convida a commiss4o de poderes 
a dar a respeito o aeu parecer. 

Retira-se a commiss:lo para a sala 
das couferencias e, •oltando, o Sr. A. 
Cesario otferece o seguinie-

Parecer n. 26. 
A commhsão de poderes, A que foi 

presente o diploma conferido &I) candi· 
dato Dr. Nano Pereira L<lge, tentlo em 
via ta as actas da respectiva eleiçln e 
nllo tendo nellas encontrado vicio al-
gum que a nullidqoe i é de parecer 
seja o mesmo reconhecido deputado 
pro,rincial pelo 19. • districto. 

Sllla. dos commisulei, 11 de Agosto de 
1882.-A. Cuario, Bias Forle1, Mi-
ral'tàtJ Ribeiro. 

Posto em di110ur'Sio, é approvado 
sem debate. 

Achando -se na ante-sala o Sr. TO!i-
xeira Lage, é o mo1mo Sr. recebido 
com a.a devit\as formalidades, presta 
juramento e toma aa'IOnto. 
Apresenlaç4o de p1·ojeclos, requeri• 

menlos e indicaç<Tes. 
O 8r. 'ft'e o oewlau:-P&eli a 

ps.lura, Sr. presidente, para mandar 
à mesa o,eeguiote projecto (U). 

Eu bom eei, Sr& , quo as finanças da 
proviloia nllo aao lisongeiras, que n!lo 
olferecem margom para grandes des--
pens ; mas tambem é certo que as boas 
v las de commun:c1çllo constituem 11m 
poderoeo elemento para a r iqueza pu· 
blica. Portanto, atteota· erta con.slde. 
ra94o, eu espero que o meu proj~. 

que IAm por ohjeot.o ~ •tJ1d••• . 
•eri aproYodo, por uta illustncla -u-
aemblea. • Sto lidos e Tio a imprimir a. -
guintes-

Projeclos. 
N. 113. 

A aste~;nbllea legislativa provincial 
de .Miou Oerae~ decreta: 

Art. 1.• Fica 9 governo d& proorlocla 
autorlsado a despendor pela '1'8rba-
obras publlcai'- 'o' eeguínte: • 

§ 1. • A q ua.n tia de 5.000$000 obm a 
construcç&o lle uma P90U eóbrcrcr r io 
Quebra Anzol na Mtràda que vem do 
Carmo do Paraoabyba para 'o A.ra'd. 

§ 2.• A quanti!l de 7:000$000 ooin 'a 
construcç4o de uma ponte sobre o rio 
du Velhas na estrada que vem ·do 
Jaguara ao AraxA, paasanllo peto Sa· 
eramento. 

§ 3.• A quantia de 10:000$000 com a 
construcçao de uma ponte sobre o ja 
rererido rio Quebra Anzol na estrada 
do Araxà para a cidade do Patroclnio. 

Art. 2.• RevogAo-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sess!Jes, 11 d11 Agosto de 1882. 
-Wenceslau, A Cesart,, F. Naoarro, 
Nelson, Olegarlo. 

N. 5~. 
A assemblea l(!glslativa provloalal de 

.Minas Oeraes decreta: 
Art. 1. • Fica o governo da proviola 

autorlsado a despender pola verba-
obras publicas- a qoau\la necessarla 
com os concertos da estrada que segue 
de Uberaba e Sacramento para a cidade 
de Passqs, paasjlndo pelo Rsplrlto Santo 
da Forquilha, no lugar deoomruado-
SeUe Voltas-, uao excedendo asa da.-
peza a quantia de 2:000$000. 

Art. :!. • Revogao-se u dlspoalçõea 
em contrario. 

Sala das sessões, ll de Agosto de 1882. 
- Wencucau, A. Cuarlo,F. Naoa.rro, 
Nel$On ,Olfgarlo. 

N.55. 
A aasemblea legislativa prnincial d.e 

Minas Geraea decreta: . 
Art. l. • Ficao creadu .u cadelra.a 

de loatrueçlo primaria para o 1111110 mas· 
cu li no e feminino nas fregu&Daa de Vol· 
ta Oraode e Santa Isabel, do mu.o.i~~ 
de S. Oonsalo do Sapuoaby; rolog.a 
as disposlçOes eJO contrario. 

Sala du sessõe:l, 1\, de Agos~ çlq 1882. 
- Ousta110 Ptnn4~ "Wuslo ~ Ã~rat. 
R. aa Lus, Franclsco NtWarro,S. ~,.. 
ra::r. • 

N.OO. 
A assemblea legislativa proYlnolal de 

Mi::~u Ge(f.es deoreta: 
Art. unlco. Fica creadf. a comarca 1 

de Saota Isa~l, que ae.comi!OI't dos Je~ 
moa de S. 09Q~Jo do ~pu~b.Y. des· 
membrado clf.~mat·e& ~o Rio V~de,~e 
do de S.A~ AQ&Qplo do M~~Q,Cloe ~ 

• 

• 

• 

• 



parte da comarca do rio Jacohy; re-
Topdas u dhrpaslçôes em contrario. 

5ala das sesscJes, li de Agosto de 1882. 
-Qullaoo Pmna, Augusto ao .Amaral, 
R. da Ltu, Olegarl.o. 

N. 67. 
A. usembie.& i9iialatlva provloclal de 

Minas Geraes decreta: 
Ar t. 1.• Fica cre!\(la uma cadeira de 

lnatrucç&o pr)marla do aexo remloioo 
na freguezia do Rio de Pedras, termo 
de Ouro Preto; reTogadu u dlspaslõÕes 
em contra rio. 

Sala du S9180es, 11 de Agooto de 1882. 
- Morebsllon, P.adre Kerdote, M. Fm-
gencto, Teto;etra au M utto., Augusto do 
Amaral. 

N. 58. 
A aasembiea leg islativa proviociai do 

Nlnaa Geraea d&l:reta: 
Ar t. I. • Fica o goTeroo au torisado 

a despender pela verb:t - obras publicas 
- a quaot ia de I :000$000, quf '!Orá en-
t regue á respectiva camara municipal, 
para e1fectlllir a compra da ponte que 
esLà coostruida S<lbre o rio- Oaooas- oa 
freguezia de S. Francisco du Moote 
!San to, muoicipiu de Jacuhy, e que per-
teoce à D. Clemeocia Oaodida Vieira. 

Art. 2.. • Flca tem bem autorisado a 
despender. pela mesma vorba, a quaotla 
de 1:000$000, para a consLrucç4o de 
uma paute sobre o ribelr4o das Areiu, 
no mesmo município, oa estrada que 
eegue de S. Fraoc1sço do Moa te Santo 
para a cidade de casa· Branca. 

Art. 8. • Ficao revogadll!l as dispasl-
ções em cootrario. 

Sala das sessões, 11 de Agosto lia 1o82. 
- Claudio H .Duarte, A Cesarto. M. 
F ulgencto, Augusto do Amaral, Wen-
ceslau. 

N. 59. 
A assemblea legislativa provincial de 

Mlnu Geraes decret.a: 
A rl 1. • A freguezia de N. S. do Des-

terro, cuja sede rol trao~rerida para o 
a rraial de S. Sebastllo do Cur ral pela 
lei n. <!775 de 1. • de Setembro de 1881, 
serà deoomloada- parochia de S. Sebas-
tlao do Curral. 

Art. 2. • Ficao revogadas as dispoai-
ç<l~s em contrario. 

sala das sessões, 11 de Agosto de 1882. 
-M. J. de UmOI. 

N. 00 
A assemblea legislatin proviocjal de 

Minas Oeraes decreta: 
Art. L' Fica o governo autorisado a 

des,J&Dder pela ver ba-obras publicas 
- a_ q uan Lia de 8:000$000, a saber: reis 
6:000$000 em auxilio A oanallsaçllo d'a-
goa _potavel da cillade de Lavras; reis 
1:000$000 em auxilio às obras da ma-
t riz do Lambary, municlplo da Campa-
Ilha, 600$000 em auxilio às obras da 
ca'pella das Dor es, da cidade da Campa-
~~~)ta, e 5()()fOOO em auxilio àa obru da 

cape lia de Santo Aotonlo, da cidade de 
Lavras. 

Art. 2.• . Fica o governo igualmente 
autorísado a despender pela verba-
saude publica-a quaotia do 2:000$000 
em auxilio As obras do hoaplta l da ci-
~alle da Lavras; revogadaa u d lspasl-
ç(Jes em contrario. 

Sala das aes.'Õcl8, 11 de Agosto de 1882. 
Augusto do Amaral, Owlaoo penna, 

R . ao L'w, Nmon, Jo4o Luú, M. Ftü· 
gencto, Severwno Rumde,J. P. x. d4 
Vtlga. 

A eeguoda commlss&o de propastue 
representações de camaru n;uiclpaes, à 
Quo: fui presento a da camara munici -
pal de Saba1·â pedlodoa apaseo tadoría de 
aeu aecretarlo, maJor Lu lt Casaiano 
Martins Pereira, por contar 35 aonos 
de buos ser viços e achar· se lmpasslbi-
lltado, par rnolestln. de cootinuar a 
exercer o mesmo cargo: considerando: 

I. • Que às camaras compete o dlrc~ito 
de avaliar os serviços dos seus empre-
~r&dos; 

2.• Que, assim sendo, não pode a com-
missão deixar de recoobocer •Js serviços 
do empregado a que se refere & repre-
aenluçlo; 

E' de parecerqueseadopteo s~guinte 
projecto: 

O Sr. Santa Cecüia ofFerece, por 
parto da 2.• cornmissao do propostas, os 
seguio tes-

Projectos. 
N. tJI. 

A assernblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes, sobre proposta da camara 
muulclpal de Sab~Arâ, resolve: 

Art. t. • Fica a carnara municipal de 
81\baJ·â autorisada a aposentar o major 
Luiz Cassiaoo Martins Pereira, secre-
tariu da mesma, com o vencimento ao-
nua! de duus terços da quantia fixada 
na resoluçao o. 2821 de 24 de Outubro 
de 1881, art. 2.· § 27 n. I, conforme 
preceitua o ao·l. 2"J da re3oluçlo n. 2510 
de 13 de Novembro de 1878, correndo 
as despezas por coa La Jos corres da mos-
ma cama ra. 

Art. 2.• Revoglto·so as disposições 
em cootrario. 

Snla das com missões, li de Agosto de 
1882.-T~o canltns, Santa Cecilia, João 
Luu. 

... 6·> J.,. .... 
A SéjJunda commiss4o de propastas e 

r epresentações de camaras muolcipaes,à 
que fui presente o art. adlll tlvo às pas-
turas <la camara muolclpal de Pouso 
Alegre, approvado provisoriamente por 
aeto da Exm. presidencla de 26 de Ja-
neiro ulllmo, é de parecer que ee adopte 
o Incluso projecto em forma de reso-
luçllo, tal qual ee acha redigido. 

::!ala das commissae., 11 de Agf'lto de 
1882- Scmla CecUta, Jo4o !Mtr, To· 
canttm, 



N. 03. 
A s,lgunda eomrnlsallll do propostas e 

r.tpresentações de camaras.A que foi pre· 
sente a da camara municipal de Sabará, 
IJGdlndo a ereaç&o da impoe10 10bre o 
transito da carms. carreUJI)S, carroças 
ou qua&lqu .. t•outro vebiculo pela poule 
da Santa Rita no r io das Velhas, 6 de 
parecer que.,se adopt.e a lncluaa reso-
luç&o. 

sala das comml~'· 11 de Agosto de 
18112.-Bcmta cecuta, Jo4o .Lutr, To 
canttm. 

N. a.. 
A 10ganda commlaslo de proPQS&as e 

representaçcJI)S de camaw muníclpaea, 
ã que foi presente a da oamara mu-
nicipal de Patos. pedindo approva,ÇAo 
da arts. addlUvOt às auas poeturas, é 
do parecer que ae adopte o Incluso pro-
jeciO em forma de resoluçlo. 

Sala das commia~es, li de Agosto da 
1882-Santa Cecllta, Jo(J{) Lvtc-, To-
cantins. 

N. 6õ. 
A .egunda commlsslo de propostas a 

reproaenbções de camaras, ! que !oi 
presente a da camara municipal de 
Santa Barbara, alterando as aun pos-
turas na parte relativa â cobrança de 
1m postos, é de parecer que seja adapta-
da a inclusa resoluçlo, aguardando a 
commisslo a 2.• dlscuu&d para apre-
sao ta r emaodat. 

Sala das commiss!las. 11 de Agosto de 
1882.-Scmta CecUta, Jo4o ~u. To-
canltm. 

V ao a tmprimir. 
O Sr. M. Fa"'tino oft'ereca, por 

parte da commi:l.do de ost.etistica, os 
seguinte•-

ProjeclO$. 
N. 66. 

A commlsslo de estatlstlca, A que foi 
presente a petiçlo do cldad4o José Joa-
quim do Resende, em que pode a esta 
assemblea a passagem de so11 fazenda 
denominada - Bel monte- da freguazia 
da Boa Familia, do termo do S. P~ulo 
de Murlabé, para a do Santo Antonio do 
Mur lahé, do termo de Oataguaaea: 

Oonshlerando nas ruõ.sa apresenladu 
pelo poUciooario, é de parecer que ae 
adopte o seguinte projecto: 

A asaemblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes decreta: 

Art. unico. Fica transferida da fi'e-
gnezla da Boa Famllla. do termo de 
s. Paulo de Murlahé, para a de Santo 
Antonio do Murlahé, do termo de 0&-
uguues, a fazenda denom rnada - Bel-
monte - pertencanto ao cidadlo J I)Sé 
Joaquim de Resende: revogadas aa dis-
posl~ea em contrario. 

Sala das commluGes, 111 de Agosto de 
)882.-Jl. Fawttno, F. Naoarro. 

N. 67. 
t. çomllllssiO de eetatlatlca, i 'lue foi 

.. ' 
preaento a pollçlo do D. Angelica · íla 
Ooru:el~ VaiYerde, Joio Perel.ra VaJ· 
Yerde e outros. em que pedem a pa,.. 
g11m de suas wandu da r~la da 
l'íedade para a doa Thebas, elo wmo 
da !Aio.,oldlna; ' 

0onalderando que o pedido doe peti-
clonarioa lmpor1a o Mo bem...u&r e 
commodldada; 

Oooalderando q-oe,sc.UsCuenlbOI, ulo 
reaulta prejau? ao termo da Leopol• 
di na: ê de parecer que 18 adopte o ee-, 
guinte projecto: 

A assemblea leslslaUn prcrrlaclal· ele 
MioU Gec'út dêc:feta: • 

Art.. uolco. Fioio doamembrad..,J.a. 
freguezia da Pleqade a annexadaa á do~; 
Tbebas, ambas do ~rmq da Leopoldlna, 
aJI Ca&endas de D. Anpa Angelica da Oon-
caiç4o Vai verde, Jofo P.erejra VaiYerde, 
AntOnio Pereira Valvêrde,Manoel CODéS 
de carvalho, 'Raphael Teixeira, Pedro 
José do No\·aes, Francisco Antonio No--
gueira o D. Sobattlana Maria de Jeaus; 
revo(llldas as diSfiO'Ií~ eontratiu. 

Sala das commimes, 11 de A.iatto de 
18~2.-M. FausliM. F. Naoarro. 

N. 68. • 
A eommlulo de ettaU1tlsca, à que !oi 

presente uma represenlaçAo doa habi-
tante& do ou ralo de S. Seba$tllo e S. 
Roque do Bom ReUro,· do muqicipio 
de Jaguary, em que pedem a aua eleva· 
çiD ã categoria \:le Treauezia: ·• 

Oonetderando'que o ourato de S. 8&-
bastiiO e S. Roque do Bom Retiro t4m 
mais de melo seculo de exi118Gcla; 

Considerando que oa ieus habitantes 
têm ediOcado uma boa igreja; 

Considerando que a aua exteOIID ê 
auffioleo to; - . 

Considerando finalmente que a sua 
populaçlo é superior a duas mil almas, 
ê de ll&reeer que ae adopte o sesutnte 
projoeto: ' 

A assemblea legislatln provincial de 
Minas Oeraea decreta: 

Art. uo lco. Fica elendo! eat.sorla 
de Cteguezia o ou ralo de S. Sebulilo e 
S. Roque do Bom ,Retiro, do muniol· 
pio de Jaguary;· revogadas as díspoeiçõe.S 
contrarias. 

Sala das commls~. 11 de AiOS~ d.e 
1882.-Jt. Fa14!t(no, F. NatJllf"'· 

.N. 69. • 
A eorumissllo de estatlatlca, A que foi 

presente a paliçlo doa cldad&os Paulo 
José Ribeiro, LuiZ1l:lsê de Gollvea, Fran-
cisco Paullno de Ollnira e loaC!Uim 
Rodriguea da-.Silva, em qae pedem 11 des-
membraçlo de sou Cas,en.das da rregue-
zia da Pfedado pai,'& a dos Thqbas, am-
bas do termo da Leopoldlna: 

Considerando . qoe nlo ha o menor to-
conveniente em satisfazer aoa petlc:IC)-
narloa; 1 

Considerando que deata d81018mbta-
çlo .111o ttnl1a pl'OJillzo alfam pau o 

• 

i 
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termo da Leopoldioa.; e .6e parecer que 
ae aJopte o sego lote projecto: 

Ar1.. QJ1ico. Fica deamembradu da 
fretaula d& Pibdade e eooe:u.du l fre-
guezla dos Tbebu, ambas do termo da 
.ueopoldiaa, o territorlo das t11zendas 
perMAoeo&e& 'aos cidad&os Fr•w:i!ICO 
Paulloo de Oli;veira, Luiz José de Gou· 
.,.. Pt.11lo Joié Ribeiro e Joaqai&O Ro-
d1'1Pea da Siha; Avogadas a. disposi-
çGIIol •m oe'lú rario. -

Sala das commlssl:!ea, 11 de AsOSto de 
1882!-.at. <1'- !ll&t.o. F . NalnT.O. 

O 8r. Manoel F~enele» 
..JSr. pn111ldente, venh? ~oje appellar 
Jfara• a illo$trada ma1or1a d~sta as-
semblea , a ftm de n r si, coro o seu con• 
éúr;ao, 11ódemo~ ,dotar a~ P?"oaçlfe~ ·do 
edremo .none d.a prO't'lnc•a dos mo-
lboramontos que lhes 84o iodi.speo· 

' MVell. 
Roalroento. ;Sr~. , parece que um mao 

fado nos pe~gue I Quando, de muit •s 
anno$ a esta parte, aquella zona da 
proviocia·tem {ido sempre neste l'llcin to 
1liversos reprll!'entantes, que n!lo se tl!m 
descurado de seus interesses, bradando 
cootinuament.e da tr ibuna em fnor 
d'aqu8114- rico, mas infelit tor rAo, 
quando IAtes têm, sem cessar, chamado 
a 'a t tençllu do .go:veroo para oa melho-
r amentos mater taes e muraes daquellas 
regt<Jee, Jorçoso é confessar que pouco 
ou qtJ.Ui, Dad!L tem se CODS4lguido. 

Qs meus fOllllgaa, que ros1dem na-
quellas paragens, e a. quo aa conhecem, 
ta bem por féitamonte que na o temos 
m~ios de commuoiceç4o, a nilo ser 
sempre Jutan.do c?m hninensas difil.cul-
dades. 

O Sr. H . .Sales:-Esse mal é geral. 
O Sr. /J{. Fwgencio:-Nap é geptl, 

meu collega; para eatis(llzer as neces-
sidades de outros pontos da provioeia, 
·o governo ·encontra aempro recursos 
na arca do t hesouro. 

O Sr. Drumond:- Apoiado. 
O S,-, M. Ftdgencio:-Nó~, .Pflra 

óbterm!IS o concerto !lo uma ponte, o 
reparo de uma niatriz, temos de 'lotar 
com serias dilliculdados, com mil em-
baraços. 

O Sr. Drumond:-Nea1e po:~,to tem 
toda ra!ll.o. 

O Sr AI. FulglltWio:- Diversas leis, 
quo tém sido votadas por esta aaaetn-
bloa, dotando de verbas algumM óbras 
daquella zona da província, abi estilo 
tem execução, a despeito de cons.tan-
tes r eclamaçlfes das camaras muoici-
paes, constantes representaçcles dos po· 
voe e o oafurço de aeua tepreaon.l41dllJ. 

tio seio da~uelle abençoado ao lo exis-

tem todo> os elementos de .til~:u, 
mu nllo tomos estradas, Sr. presi !e, 
pano Jnar1nos O$ no$l!Os productos JOS 
g-randes mercados' consumidores du im-
perio . 

O Sr. H. 8ales:-Ja estao se fazendo 
algumas , 

O Sr. M. Fulgencw:-Parece, Sn ., 
que vivei.DOS completamente isolados, 
segregadua da commUllbao bra,aileira; 
nem siq uer meios mais Caceis de com-
ruunicaçâo com o liwral e outros pon-
t ,~ d• província, por 't'Ía do correio, 
podemos obter . 

O Sr. C. S!l'na:- Apolado. 
O Sr. M. Ft,lgencio:-Hoje temos 

correio diario da cOrte para esta ca-
pital; temol-o llo duU$ em dons diAs 
para a cida•le da Diawaot1na, e de oito 
em oito para cidades mouoll impor-
tlloles. 

O Sr. T. da Motca; - E d'aqui pua 
a cidade doCaeté, que mtâ a 14 loguas, 
de 6 otn 6 dias. 

O Sr. M. F ldgencio:- Entrotanto, 
da cída.ie da Diamantina para o ex-
tremo norte dll prov10cia, isto ê, para 
11 Rio P11rdo, Montes Claros, Janua-
ria, Miou Novas, Aru!uaby ,só o to-
mos do 4 em 4 dias! , .• 

O Sr. X. da Yeiga:-Admira esse 
abandono, em que se acha o norte, 
quando 6 certo quo o seu representao-
te na camara dos deputados é um dos 
tr .umpbos da situaçllo. 

O Sr. M. •Fulgencro:-E' certo que 
na camaro~. dos deputadod exiatem 3 
repre$0ntanles immediatos daquella 
J:Onll, e cheio; do pr.aLigio para pode-
rem junto ao governo obter esses me-
lboramllnlo>, mas V. Exc. Pabe que 
840 muitos os lr<~balbos quo subre ellos 
pe:l4o, a I tas q uestõos do Estado preoc-
coptlo 0:1 soas ~pirilos, e tal vez por 
Isso nlo tenb4u ~e lembrado dessas 
necenilludt-S p:lipitantes, e quo pedem 
aatisf11Çilo desde logo. 

Mas uós, quo representamos immo-
diatameute os interesses da província, 
que tom" pelo nosso regimento o di· 
~to de peliça:o _para satisfazer a estas 
llOC&SSJdados, nós, digo, devemos llSar 
desse di reito, a ver se alguma colll!a 
conregu mos. 

O Sr. T .da M otla:- Nao éeó direito, 
ê dever nosso. 

O Sr. M. Fulgencio:-Ora, Sr. pre-
sidente, uma ca1la, quando vni com 
grande presteza do Rto do Jau.:i r .. hS 
cidades do Rio Pardo, Januarla, S. 
ttomao ou Oapão Redondo, GrilO Mogol, 
Arasruaby e outras povoaçl)es do norle1 
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lev~ 24 diu uo min1mo, e as m&i 'l du lraorJinaria lrr<!gu laridadt~ o a provln-
,cia, e aproveito a occasiAo para cha-
mar 80bre elle a attençao do ,onrno 
provincial. 

vezes ~ e maia dia i! .. 
Comt•rebende V. Exc. que p<•r esta 

r.,rma quaai qu,e nos vemos imposscbi-
litados de t11r conbecimentJ du qu.s se 
pa•u no resto 1lu imperio. 

O St·. X. da Veiga:- R' melhor 
me~ :no nlo saoor .•. E' t.ao. ruim o que se 
pa8S3o no imperro, que melhor . é .nao 
111ber. 

O Sr. M . Fulgencio:-Muj~ . C\)11!.1& 
convem aqteJ íguo~ar, ollo hll duvida; 
m&• ba rola~a comcnercll\e~ e outras, 
cu)o c:Onhecirueotõ é indcspeusavel. 

Nlu é do' hoje, . Sr. presidente, que 
eu pr9curo obter esses melbor.&men• 
W. para aquella infeliz zona, ja lenho 
1\lito pedidos pàrLicuJares, tenbo me 
enteqdidu com diver.roJ bomeos impor-
tàntes da situaçlo, a ver se, com a !U& 
Influencia, com seu prestigio, obtenho 
rio governo geral est:lS pequenO! me-
lhoramontos, mM tudo \em sidu blll-
dado. 

Eu espero agora que esta illustro1da 
assemblea se levante para br:adar culltra 
t&o clamorosa injustiça,d\l quo tem ~•do 
vlctlma &l}uelia parte djl província, 
podindo ao Exon. Sr. ministro de agri-
uultura que volva seus olbos bene-
voloi pnra nós, que lá moramoJ lllo 
distantes. 

Alem da morosidade d.1s comrquoica· 
çôea, estilo ainda muit 1 mal orgaoisa-
das as agenciat 

Por exemplo>: uma carta, para ir do 
Orilu M agol a Montes Claros, qull fica 
a 2~ logua.s, tem de ir â Dcamantina e 
depois seguir a Montes Cla.roiS, cum um 
percurtJ (ida e volta) maior de 170 
leguasl 

O S r. X. da Veiga:- Lsso é que se 
chama luxo de viajar. 

O Sr. M. Fulgtmcio:- De Minas N.~
ua a Grilo Mogol llllo 18 le~ul\s, entre-
tanto uma carta do Orlo Mogol, com 
destino a Minas Novas, tem de ir pc i· 
meirameot& A Diamantina e fazer um 
percur.o de mais de 160 leguas. DJ 
Capllo Rédondo a Paracatú ha, quando 
muito, 34ou 351eguas, entretanto que 
uma carta do Capllo ltedondo, para ir 
a Paracatú, hade vir à esta capital, 
para d'aqui segolr teu d8$tino, com 
uma viagem de mais de 300 leguasl 

Ora, por esta forma, parece que óllo 
somos brasileiros, porque lA estamos 
n'aqueUo canto q uas1 quo segregados 
d'esta capital e do resto do imper1o. 

O Sr. R. da Lu; dâ um aparte. 
O Sr. M . Ftdgencic:-Com"x:ltlaç&o 

.. a~enclu, o seniço é feito oom 81.• 

O Sr. H. Sales:-~ío é IÓ oa pro-
vinccll, 

O St. M. Fulgencio:-Vou ref-.rir 
um facto que se"iloo' cot~~p~igu ha pou.-
cos dias, o do qlial furao w•temuqbas 
alguns amigos,cçja a't,eqçl(o. sobrt1 el~t1 
chamei. ' , 

Chegando a esta capital, recebi uma 
carta,qu11 me foi tllr\gida de Orao Mo-
gol, dando-me parab&na pelo Íneo reco· 
nhectmeoto na assembl!JI, em 1830! 

Orá, qu.ando sabemo• que nao ha 
muito tempo expedco-se du Rio de Ja-
neirl um cartlu cum des&i,no a &lidar 
em roda do·muôdo e volb.r A cOrtu, 
trazond'l o carimbo de todas as agen-
cias por ou de passasse. e quando 4 .:e r-
to que' 1sto realisou-se dentro de 6 me-
zes, podendo gastar muito menos, é 
la8timavel que riu Grllo-Mogol para 
esta capital uma carta gastasse mais 
de doís nnMs !. .. 

A imprensa tem bradlldo, eu tenho 
me levan'tadu n'esta tribuna, nos ttl-
tlrnos annos, para chamar a attençtto 
do governo sobre es&e3 factos aooma-
los e outros, escandaloiOS ·mesmo, <\ue 
se têm dado n1u agencias :la provincta, 
Co~ctos de subtracçao l!e diaheirlll .... 

O Sr. X. da Veiga:- Aqul mesmo 
IH1 capital. 

O St·. Jf. Fulgencio:-Mas o gover-
no dorme o somno da indolencia o 
o serVIÇO do correio continua no pelor 
eshclo possiv.-1. SerA falla 1le pe:üOl\1 
hloneb ou pouco escrupulo d'uquelles 
que estao Incumbidos de servcço tao 
importaatef ... 

Sr. proshlenta, em vista d'estu pou· 
cns considnrações qlle tenho feito, e 
que attestito a ]'utiça da lndicaç4ó quu 
vou offo~recer, e•puo que ella sarA ap· 
provada unanimemente. A indicaç4o é 
esta (lê). 

O Sr. Seoeriatw de Resenck:-E' de 
·toda a ju,tcÇ:i. 

O St·. M. Fulgencio:- Peço aqui a 
creaçao de age'ncw que nJlo trazem o 
menor·llugment., de dus~&a pal'a o Es-
tado; estilo na mesma estraJa, e OJ ha-
bltacHes d'~ses arraiae~, segundo estou 
hiformadu, presUio·se a fazer ~ratulta
mente osso serviço, si so creurom alli 
as agencias. 
· Peço tombem o restab,elecimento da • agencca do C.>romand~1, que, segundo 

d11. o nosso collega, o Sr. Nelson, de!-
appareoeo ·sem '1e saqer por que meiQ1 

• 
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O Sr. X. da Veiga:-ES:I& agencia ral, R. da Luz, Saiu Peiii:Olo, Se~~t-
de1'8 llear eob as lista' proteetoras do riano de Resende, J. P. Xaofsr da 
oos•o presidente. Y eiga. 

O Sr. Seoeriano de Ruende:-Por P4NCeru 
eaoa do t tlolo. 

O Sr. X. da Yeiga:-E' exacto. 
U Sr. AI. Fu!gmcio:-Ainda mai~, 

ds Minas NOTU pur3 a cidade de Theo-
phllo Ouooi ' bo colido uma ve.s por 
mez, Modo entretanto um munlclpio 
importante, que preciea estar em com-
municaçlo com a e&jlital. 

A cidade de Tb90philo Ottooi, que 
foi edificada sob ae viat\ls-du benome-
ritu mineiro, pai do Sr. preaideote da 
provlncia, aó wm correio ama vez por • 
1Dtl\l 

Eu, d'e·ta tribuna, peço à S. Exc., 
como um dos filhos dil~ctos d'aquolla 
cidade ... 

O Sr. X. da Veiga: -S. Exc. nlo é 
filho de lA. 

O Sr. M.Fulgetwio:-EuUo é ir mio 
germano d'aquella cidade (risadas), p·•r 
que ellu é dlhn do Sr. conselheiro út-
~ni. P~ço à S. Exc. que bnce suas 
Yial.aa pata aquella cidade, a ver se 
seus habitantes podem ter e r reio ao 
menos 4 'fezes por met. 

Espero que minha iudicaçAo será ap-
provada, attenta a justiça que aaal~te 
1101 reclamos de uma grande populaç4o, 
digna por todos o.s titulos da conside-
r.,;.:ao desta assemblea e da attençllo do 
governo. (Muito bem). 

E' lida e r<1metúda à commist/lo do 
poderes a seguinte. 

I ttd1Caç40. 
lndic tmos que eara ~tssemblea repre-

aeote ao Exm. Sr. cuoselbl'iro ministro 
da agricullura FobrJ 11 0\lnveoieocia e 
iodeclinavel neces•idade de elevar-ao de 
qoat ro a oito o numero de viageoa doa 
estafetas que, da cidad'l da Diamantina 
seguem para as t~ linhas do extremo 
norle desta província, assim como de 
crearem-se correios directoa ao menos 
quatro nzes pJr met entre Minas No-
"" e a cidade de Theophilo Ottoni, 
OrAo Mogol e Montes Claro~. cidade rle 
Ara.a1uahy e villa de Salinas, Minas 
Nova~ e OrAo Mogol, CapAo Redondo e 
Paracatu, cre~odo-1e agencias nos a"' 
ralaes de Olhos d'Agua, B 111 Vista e 
uma outra no Car1n0 da Bagagem, e 
ro·tabeleceodo·~e a do Coromandel no 
município do Pottrocinio. 

Sala das seasõe~, 11 do Agosto de 
1882. - M. Fulgencio, Tocantins, 
Nellon, Teia;eira da Motta, More-
ls$Ohn, K erdole, A ugu3to V ello1o. 
Claudio Q. Duarte, Augusto do Ama· 

O Sr. Santa Ctoilia,por parte da 2 • 
commiS!IO do propostas, úfl'erece psra 
entrar ern 2.• discuss~o o pr..~jeeto o. 
41 do oorrente anno, e para 1.• dis-
cul!811o o de o. W de 1879. FicAo ao-
bre a m<sa para entrarem na ordem dos 
trabalho ... 

Manifulação depuar. 
O 8r. Henrique 8alee(pela 

m'<lem):-Sr. presideote, o correio de 
hontem foi portador da tri•te n •ticia 
do falleclmenro do muito iilu1tre barlo 
do Amn.sona•; o horce de Riachuelo, a 
quem a patria deYO t .o ta ,gratidão. 

Acrerhto quo n'oste momenw aou 
verdadeiro e del ioterpr11te dos eeoti-
ment ·s que amargurlo o coraçlo do 
generoso 1 Ol'O mineiro (apoiados ge-
raes), que soube eempre admtrar e dis-
tinguir Ulo illustre cidadão, propondo 
quo se consigno na acta de nO>li>S tra-
balhos um voto do profundo pea~r. por 
tão lamenl.avelncontecimeut ... (Muito 
bem geral). 

E' appr .. vada unanimemente a mo-
çllu do Sr. H. Sales. 

(Contmúa). - -
Ordem do dia ~=- de A.Koeto. 

1.• parte. 
Até melo dta.-Aprosentaçro de pro-

jeotos, requerimentos e Indicações. -
Até uma hora e meia da tarde, 1.• 

discussão do projecto o. 104, fixando 
a forçn policial. 

2.• parte. 
A.té 3 borM. -Apreaentaç&o de pare-

ceres de commisslles. 
~ .• leitura dos projectos: 
N. 112. Eievaotlo 1\ categoria de 

freguezia o dlstrícto do Santo Ant11nio 
dos Coqueiros. do termo da S. Mlgoel 
de Guanbles. 

N . .ll:J Creando a comarca do Rio 
Doce. 

N. I H . Croando dlstrictos de paz. 
N. 115. Transferindo diversas (a• 

tendas. 
N. 116. Creando divera&9 cadeira1 

de io~trucç!lo primaria. 
N. 111. Auxiliando as obras dos 

cemiterios das cidades do PrJ~.ta e 
Monte Alegre. 

~- 118. Autori·aodo deapeza para 
a consu·ucçAo da eadea do Patrocínio. 

N. 119. Auxiliantln o oooa.r"~~o 
do tbeutro da cidade de Paracatu, 

VotaçAo do projecto n. 9, cuja d~ 
CQ~sll'l 6cou encerrada. • 



,Di~uss!o d03 prqjecb~ do r~pr~n
taçOlll er:nanad~ das lod1caçi)es os. 2, 
3 e 5, que trlllltQ d...a li!oite:1 entro 
OJSta e u pr:oviociu do Goyaz: e Rio 
t!e Janeiro, e o ultiiiJO pod10du quo~ se 
Je,e A qff-ti,tu o, pr.olo:•ga•nento da es-
trada de ferro a~é t margem do Rio 
Orand.e 114 direcçlo de Uber11bs. 

Coolif!uaçio da ditc~o daa m3te· 
riu contidas na ordem !lo dia 21. 

2.• diaeusslo dos. 1•roj~tos .U. 20, 
46, 71 o 76; n 1. • autor1saodo a cama· 
ra de S, Jo4o d'-El·Rey a fuor a de!a-
propriaçlo para abertura de uma es-
trada; o 2 .. • êreando uma cadeira de 

. instracçJo primaria no arraial do Tu
1
-

juco; o 3. • creando outra pa parocb a 
de Dores do Tu n o, e o 4. • creacdo 
uma outra DO dilltriclo do Empossado, 
munici~io de Cataguu~. 

1. • dtiCU~Io tios projectos na. 93 a 
111, extractados na ordem do dia 22. 

• 
OADBM DO DIA. 

2. • leitura de projeclol. 
Teem 2.• leitufll o silo julgados ob-

jectos de doliberaçao· os de na. lõ a 40. 
PoslU"'I. 

E' approvado em 2. • discusailo o pro-
jooto n. 29 de 1879, contendo om art:. 
go additive ts posturu da c1mara de 
Sabarã. 

J...:otra em 2.• diJcusa!n o project? n. 
6õ de 1878, contendo o codigo de pos-
turas da c"mar.t do Patrocloio. 

840 approvados sem dobalo OI e&pÍ• 
tulos 1.• e 2.• 

Entra em diacus31o o 3. • 
O Sr. X. da Veiga fu alguma1 ob· 

eenaçOes, que nllo recebemos. 
O Sr. S. Ferras (idem) 
O Sr. M. Fulgencio olfdrece a W · 

guil\te 
.Emenda. 

Supprima-se o ar& 80, alterando-se 
convenientemente a numeraoao. 

Sala du aessOes, 11 de Agosto de 
1892.-M. Fulgencio. 

E' apoiada e entra eonjuoctameote 
em diso!laslo. 

Encerrada esta, é approvado o capi· 
tu lo com a emenda. 

.Entra em djscWiflo o capitulo ( • 
O &r. Drulllondt-5r. presi-

dento, V. Exc. nllo ignora que, ~tpesar 
do muih cuidado com quo O$\a assem-
blea C05lwua discutit.e votar aeU& pro-
jectos, tem utretanlo acontecido pas-
sarem aqui em codig~ de poltu"':'.ver-
dadeirot atteotad.ot ao que u len ge· 
raes têm tt&a~loc:ido • . 

E' as.•im, Sr. rr~s'idente. que. eu mo 
recordo de ler siéro apprond~ aqui UIDll 
diapo.içao de codigo de posturas, eum-
minantlo a pena, de dem~sllo ao juiz de 
paz quando alo cumpri$59 certu dia-
posiç<'le1 que om~mn cooiagrnl'a. Tlvit· 
mos o despra~er do VIU' esta diepoSiçao 
publicada, depoia de approvada pela 
assemblea! • _ 

Alem da dnida que no projec~ que 
. se discute fui levao tada h a poocú pato 
Sr. X. da Veiga. eu n•1to, Sr. presiaen-
te, a irregularida_le do art. 1. •. que 
diz: (U). .• 

Ora, a casa sa6e que a obngaÇ4o de 
denuncia .só êom~te ao promotor pu-
blico. · · 
. Tambem tojo que nesse art. sd esta-
belecem medidas a respeito de jogbt, ri-

. Cu&, en..,trelaoto quo tudu isso 48 aena 
- reg aludo por uma l ei geral. 

Slo, pois, disposições ja COSisagracJu 
nu leis ao paiz, e portanto torn:l-se 
completamente desnecessaria a sua re-
prnducçao. 

Mas, Sr. presiaonte, q que mais cbâ-
mou a mlnlla attençao, pela le\tura 'ra· 
pida que V. Exc. acabm de fa~r. fui o 
arbítrio que se dA ao preJiddnte da ca-
mara para decidir o quaotum da molts 
em que incorrerem os colllraventores 
das posturas; fixa-se o maximo e o mí-
nimo, ma i deixa-$e ao presidente -dá 
camllra plena liberdade para applicar 
este ou aquolle. 

Oro,esta· disposiÇllo n«o podo absol u-
tamoo te ser appNvnda A parte {.etíAl 
dove ser fixada no maxlmo, no medio . . . e no mtmmo. -

Para sanar O!te defeito, vou mandar 
uma emenda, supprimindo aa palavtas 
c a arbítrio do presidente • Flcarl'o 
adoptadus o mnximo e o lll1o1mn da 
multll,porquo o codigo nllo es tabelece o 
medio. 

• Srs., eu acho que esta assomblea de-
ve lazer um oxame detido aobre os dí-
ve.rMis projoc&os de codigos de posturu 
que tJo 1ujeitps à sua approvaçlo. 

Eu vejo que a UJ81Dblea proYiacial 
do R1o d.e Janeiro fu sempre esLudo 
minucioso em idanticas madldu, de 
maneiro& que as dispoeiçaes afioal adop-
tndaa attestdo o zelo e a aolioitlldo 
â'aquella illustradll assemblea. • 

Nlo proponho que o codigo volte ã 
e.>mmissao que deo parecer sobre elle, 
p3rque a noa~~a misstoJ irmos uo.aado 
UI defoii.Of que ODCOUtr4J'mOI, j, pro-
~rçiO que u diaposiçõel Corem lU• 
J•Uas l diaousslo. 

• 

• 

I 
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O Sr-. Oltg.ari(}:-~ commlasilo ~ 
pode oft'o!f8c:er emen~as. 

O Sr . .Dnlmof&4_:-Pode; e 6 r.n~mo 
pua a COtllw!Sdo olferecer as emen-
das. que (oreui llecesaal'iu, qui!' o- pro-
~toa· l'\e a_~? teme~~ldoli no i11teraticlo 
dà 1.1 para a 2. • daecotilo. O cuntt•a-
r lo teria um absurdd, u po,dlt, até lbr 
lupt; á q'\e pa$$&~m ibadYer\id4-
~9Jlie di•Pt!'•~es con_trariu 4t leis ge-
ralial e l,ll'O'f.lnciaes, ct>m.J ja tem acon-
tecldp. 

E' apoiada e eutra co'njunctlr,r;nente 
•m discu;~o a s.oguiute-
E~ ao art. 9/l, cap 4. • . 

Supprioí\0-Sé as palavra~-• arblt rio 
dp pre•id~!Dtl\. 

Sala das ~. Agosto 11 de 1S82. 
- /JM;'-l-A, -· ~~~"Y • 

b 8 r. Teixeira du lUoU.at 
- Sr. presi4'n~. Mo po~ deixar de 
!uer algu~u COMideraÇ<Je•,impugnao-
do o art. 105 do codiio ae posturas ela 
diacuss!o; e a lmpugnaçlo que enten . 
do dever faz.er-lbe t,em a l.lle:ima rasto, 
pr~cede exactatoente (lo mesmo incon-
nniente quo tenho visto aer e.vun.tado 
por out ro" disliuctos collegas, isto é, 
oxorbitancia de attrlbui~l po1· paria 
da camua mu!licipal. 

D;z o att. 105 (lê) •. 
Va manei~ fOrq tle e. " redigido &.{te 

•rtigq, parece que elle ae refere aoa 
cootlomanos, ao~ propriatarlos de uma 
fllll!lma fazenda, pn .. tublndo-lhes a coa-
cessAo ~ê 11icença 11ft& tlr1,1gem de ma-
deiras nu matás dll ' fllzenda. 

dra, V. Exc, sabe-que o direito de 
,ptopri~dade, g.trantido em sua ampli-
\udtt pela no~ coutituiç4o e por 
~·• as le11 seéunllarias, cotnjlre-
hende o· uso, gozo e di~posiçlo do ob--
jec(o da propraedade. 

P11r cou:seguinte. O$la mataria, evi-
dent4!mante da competenciu do poder 
legislativo geral , ne.o pode ern minha 
opinil osor altel'ada de qualquer rorma, 
c muito menos restrlng1da por um acto 
da u semblea provincaal , quanto mais 
do uma camara municipal. 

lhidontemente o art. 105 restringe 
n direito de propriedade dos proprie-
tario• de uma fnenda, em quanto etta 
nào fur partilhad11. 

V. E, c. nAo ignora quanta di'fllcul-
dade pode apparecer na partilha de 
uma faieáda, deide que uro soeio 
qualquer, para prejudicar a oat,ro, 
queira te oppor,embora ~por capricho. .. 

Portant.J,em quanto esta partilha nlo 
., • er iflaar, ficao o• proprietarlos pri-

ndos desse direito, que 4 UmA a;!aul-
festaç&o importalfte do domínio. 

E' verJaJe que é praoclpio assento 
em noli!O direita que Ru par\•lhaa 
dev~ ser dada a cada co-proprletario 
aqueha porçlo de terra que estiver . 
mai• pró:r.imt., da sua resldenci,a. 

Mas, como estabelecer-ee, eem ~r se 
procedido â diYisao, qoa\ls 91 limites da 
parte de cada um' 

Por corueguinte, n4o (!Odendo 4}le 
amplamente gozar d, fUa propraedade, 
1em que soja p:irtHhada, e podendo a 
p11rtll~a aer o~tada pur q,ualquel' doa 
cq-p;-oprleta"ri~. que UldbO tenha' inte-
tO•tl8 6u por càpricho, nó~ vemos que 
o art. 105 vem nA•• só e~111belecer 4t1D 
geral uma re.strí~o do direitt> de pro-
priedade, como aind~ em certos casos 
çrfl&r um obsiacnlo ao exercio•o 4esse 
darei to. 

Purlaoto. entendo que o di> posto no 
art. 105, exorbitando d~ aUribui~ 
da tllll~ara, deve ser aupprimido. 

Sr. pr&:~id~nte, as tllm~ra; mw;uci-
~ae:~ cuostrtuem, •em questao 11lguma, 
corpJrclÇ<)u importauu~simaa, ullo aó 
ua nusia sociedade, como hastorica-
JDente (apoiados). 

Ella:s têm sido e do acé hoje o abri· 
go d03 direitos a prerogativ41 locaes. 

Eu quizera que sua~ att ribui~:> 
ÍO:s:!VIn muito mai.t amplas; eu quizera 
me.mo que alias t rv8>13m ter ias fuo~J.
çoes IO!Iiilal,vas, 

Mas, Sr. presidente, se este 4 um 
ideal pua o qual deveBtos camiopar, 
antretauto oAo podemoa oqnaan~ir que 
as e&IDllr&i muuic1p'es ultrapa.,tm os 
limites da.s squ attri ~ ui~• ltHf&es; 
porque o abuso, a prepot61lcia, looge 
de darem força,, concorrem aempre para 
fraqueza daqnelias entidades que 0.:1 
pratioe.o. (Apoiados), 
Pu~lankl, 1!10 vista lias conajde!'l4ções 

feitas, en~ndo que o nrt. 105 é illegal, 
attent.atorao contra as attr1buiçOes do 
pudor legislativo geral, e por i..:t11.1 peço 
a aua supp~sslo. 

E' apoiada e enlra conjunctamente 
em disco!!Ao a seguinte- . 

Emenda. 
Supprima-se o art. 105, alterando•se 

a nu tnaraçlo. 
Sala daa Sfrasões, 11 de Agoato de 

1882.- 7'. da M oita. 
O 8 r. ~encealaoa-Sr. rro-

sidente, nl o posso absolutamentu .:ou• 
corda r c 1m a emenda apresentada pelo 
mau nobre collega, ·o Sr. X. da Verga • 

Eata emenda parece determinar llUt 
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qualquer co-propriet.arin de uma fa· 
zendn, para pudor Jnllndar tir;~r mn-
deiras da me•ma, ter.! neca-olsidarlb do 
pedir líc1oça A CAmà•a muulcivat. 

Ora, o co-proprietario de umu ta-
zen la, por pequuua que sej-1 a pnrLa 
que nella teriha, nlo doixa de ser 
pr.~prietario. P ... is um proprietario pre-
cisa, para usar de sua propriedo~de, pe-
dir licença A camara ou á qulllquer 
outro poder f! · 

Par~ca que a em~nda dll nobre de-
pularlo nllo está bem concebida. Se o 
tJUe S. Exc. pratende é impedir que 
aquelle que tem u:Da pequena parte 
n'uma fazenda estrague as soas Dl4tas, 
tanto ou mais que aquelle que tem a 
maior parte, a emenda ilao dA e.•so re-
sultado, porque t>StabJlece aponas o 
pagamento de 500 reis, o que é muito 
pouco para oper.1r essa coer~o. 

Alem dis10, a omen la é aotlconsti-
tucional, p<~rque vae prohibir o pro-
prietario de usar de sua propried~tde, 
obrigando-o a petltr licença para fH%er 
uso d'aquillo que é seu r (Apoüui~s). 

Em vista deshs conaider11ÇiJcls , que 
succint.1mente apra,ento, tenho de vo-
ur contra a emenda. (Muito bem ). 

O 8r. X . da Veigaa (N.lo te-
mos o ~eu diacurav). 

E' apnia11a e entra coojunchmente 
em discu~sao a seguinte-

Emenda substitutiva ao nrt. 105. 
Para o co• te do madeira•, em fttiell· 

das pl rleoceotes a coodomioos, prece-
derá licença municipal, á ra~ao de 
quinben'?s z:ilil por ~rrada. 
S. R. Xav~e~· ® Veaga. 

Silo igualmenle apviadas o ontrllo 
conjunctamente om discussao lU se· 
guintes-

Emendas. 
Sopprima-se o art. 94 do projecto. 
Sala das sessões, 11 de Agosto de 

1882.- Ferra.t Jut1ior. 
Supprimllo-se Ot arts. 94, 95, 00 e 9S 

e ai tere-se a nurneraçllo. 
Sala das sessiJes, 11 de Agost•J de 

1882.-B. Salss. 
Nioguem mais pedindo a palura, 

encerra-se a discussllo e é approvado 
o capitulo. 

Seguindo-se a volaçlo das ernoodns, 
silo aprovadas a do Sr. H. Salas, menos 
a porte relativo ao art. 98; a do Sr. 
T. da Motta relativa ao art. 105; e sao 
consideradas prejudicadas as dos Sr1. 
S. Ferraz, Drumond e X. da Veiga. 

Entra em discussao o capitulo 5. •, 
que é approudo tem deba1e. 
~· rejeitado o capitulo 6. • • 
• 

Ol 

Entra em discussilo o capitulo 7.• 
E' apoiada e entra conjunctamente • 

em dilsou•~o a sejfulnte 
E11Wnda. 

Fico. supprimido o a rt. 183. 
Sala •las lle.isôes, 11 de Agosto de 

18:S2.-· -Gusfaoo Penna. 
Eocorrada a discu~-.ao, é appNvado 

o capitulo com a emenda. 
O cap1tulo 8 • é approndo &elll de-

~ate e pas1a o projeoco à 8. • dil'eu~o. 
Escola normal. 

Entra em l. • dm:uaaao o proL0:1o n. 
9, creando uma na cidade de Pi gpy. 

o 8 r . Kerdolec-5r. presiden-
te, fiiZ8odo urna grande violencia a 
mim metmo, me levanto para dar co· 
meço A discussao e sustentar o proj~pco 
que tivo a honra de offerecer áJ:olisi· 
<leraçAo da cosa, oreaodo uma · escola 
normal na cidade de Piknguy e duas • 
outrat de •nstrucç!o primàra no ar-
ra·al do Aterrado e ua Aldeia do 
Doce no districto de Bom Dospacbo. 

V. Exc. pode avaliar, Sr. presiden-
t•, qua111 gruoda é a rniDh:L coo~rarie
dade o qual é o meu acanluu'nento, 
levantando-me pela ve;r. primeira 'para 
ralar nesto recinto, tão r.!Spoitavel pp.ra 
mim, que estou acos~umado e aó aO:ci1to 
a ensina r, em Hng11agem simples, o 
cat·echi1mo aos menino~ da rooa e, alem 
di~so, deatituido de rocursus e talentos 
neceM&rio~ (Mo apoiados geraes) 'pâra 
occup1r a attençlu rte tao itlusCrllda 
corpuraç«o. 

U Sr. M. Fulgencio:- V. Exc. ê 'um 
dos ornamentos de~ta casa. (Apoiados). 

O 81·. K e1'àole;- Cresce do ponto u 
mou ac~nhamento, tQodo diante !lo 
mim o pes:10a de V. Exc., Sr. pre.slden· 
te, â qual presto um culto de venera· 
çllo, nem só pela alta Ulustraç&o, cômo 
vetos ser•iç;s preJtados por V. Exc. ao 
paiz (apoiados); merecendo por isso 
um titulo honroS<> doJ gonroo; impe-
rial (apoiados; muito b61n ), tendo i 
minb11 direita uma coostellaçllo de 
luzeiros, que têm illuruioado a oos~a 
provlncla com seu nrbo eloqueote ê os 
serviços prestadvs n~ta casa; tendo à 
m•uba esquerda uma ploiade de illus-
trsçOes, de ora.dorou ele reaome, cuja 
palavra do trovllo tom se falto . lldhoar 
em todoll os pontos da provlnora, êoo-
quistaodo sympathi11s e ndmlraçlo. 

O meu acanlumeoto ainda crêscc, 
Sr. presidente, desde quo, nesta' casa, 
por um dos maill illus~radoJ membros 
da maioria foi accentuado que nóS dà 
oppo11Q4'0 nllo erguiamoa nossa voz 
aqui woao para procurar uma celubr1~ 
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O Sr. OkgarüJ:-A commlsslo nlo 
pode otFerlk:er emeõda:s. 

O Sr. Dnmwhd:- Pod&; e ' m8$mo 
para a C041U1Üdo · oll'el'$cer u emen-
du, que totem oecessariu, que 01 pro-
jel;toa lhe alo remettidos no i uten~ticlo 
da 1. • ~- a 2. • diseu!!Bio. O cuo~l·a
rio teria um abaurdd', o pQdia, até d:lr 
.losar l qo.e (la&~aa;;e.m inadver~lda
~~~.ute dispol!lç!!es côntradu As leia ge-
ra"'i~ proYinolaea, oomJ ja tem acoo-
\eclUp .. 

E' apoitda e ent ra conjunetameote 
em dlscl"·~o a s.og~in,te-

E~ ao art. 95, cap 4. • 
Supprioi•o-se as palavra:s- a arbítrio 

® pre>hlente. 
S.l• das ~. Agos~ 11 de 1882. 

~DMI~. -
O &r. T e ixeira du M ottas 

- Sr. presi~~nte, ildu poS$Ó deixar de 
!uer algu~u consideraç<Je•,iiUp!lgnan-
do o art . 105 do oodígo C! e posturas 010 
diacuasllo; e a lmpugnaç&u que enteo · 
do dever fazer-lhe tem a llJe~ma rasilo, 
pr~cede e:uctatnente do mesmo locllD· 
VtJDiente quo 'tenho visto ser apon.tado 
por out ro• diatiuctos eollegas, is to é, 
oxorbitancia de attrlbuiçõe$ por par te 
da camua municipal. 

D:z o art. 105 (lê) .• 
Da maneira, fOrqúe e.:1á redigido este 

artigq, parece que elle ~ refere aoa 
condOmJnoa, aos proprietarios de uma 
m1111ma fazenda, pruh:biodo-lhes a con· 
cessAo de licença IUira tiragem de ma-
deiras nas matas d~t. fl!zeoda. 

Ora, V. J!xc, sabe-que o direito de 
proijr1~dade, 8'6r&ntido em sua ampli-
tudl! polll no""" cot.sLituiçau o por 
'odu as le11 sec'undariaa, cOmJ!ro-
hendo o· uso, gozo e · di spo~içllo do ob-
jecto da propr1edade. 

Por conseguinte, e~ta materia, evi-
dentemente da competeociil do poder 
legislativo geral , nAo pode em minha 
opini&oser alterada de qualquer forma, 
e rnui\4 menos reatring1da por um aeto 
da asaomblea provincial, quanto mais 
de uma ca.mara municipal. 

Evidootemente o ar t. 105 restringe 
o direito de propriedade dos proprle-
tario• de uma fuenda, em quanto eeta 
nho ror partilhad~~. 

V. Exc. nllo ignora quanta di'fficu I-
dade pode appar~r oa partilha do 
uma fatenda, de~de que um socio 
qualquer, para prejudicar a ou~ro, 
queiraae oppor ,embora 8Õ por capricho. .. 

Portant.>,em q11antoe3ta partilha n&o 
tf Yeri6oar, ficao oa proprietar los pri· 

..;ados desse direito, que 4 uma mau!· 
festaçllo importante do domínio. 

E' verJue que á pnncipio assento 
em nos.» direi\4 que au par\ tlhu 
dt~v• ser dada a cada co-proprietar io 
aq~eha po_rção de terra . que .estiver 
mat~ pro:um• da sua rutdeneJ&. 

Mas, cumo esta~lecer-ee, eem t.Qr ae 
proCGjiido á di..-ísao, quaes qs llml t~ da 
parte do cada um' 

Por corueguiote, wlo ecxJendo ~le 
amplamente gozar d' , ,ua jm>prledade, 
eem que seja ptirlilhada, e podendo a 
~tsrL!lha ser ob~tada pur 'luaJquer dos 
co·PI'Ofrletario!, que o i:sM~ tenha' inte-
ro•liO uu púr capricho, nós vemos que 
o art. 105 vem nl•• s6 ~tabelecer em 
geral uma rtitricçao do direito de pro-
priedade, como ainda em certos cucu 
<;rear um obstaculo ao exeroio1o 4eS$e 
d1reito. · 

Purtento, entendo que o di.posto no 
ar L. 105, exorbitando d&:l atLribuiçõ~ 
da cau~ara, deve St!r supprimido. 

Sr. pre:siddnte, as cama,ra1 muo1ci-
pae~ ct.~nstttuem, .em q,uesUlo ulguma, 
corpJrciçõt:s importanii8Simas, uilo só 
nll nosia sociedade, como hlstoríca-
Jneo to (apoiados). 

Elias Lêm sido o s:to até hoje o abri-
go dos direitos e prerogativa.a locaes. 

Eu quJZera que ~u~U att ribui~~ 
foS<SI!JU muito maie amplas; eu quizera 
me. mo q_ue eUas tiVIl>aam cer tas fuuo-
ções leglilat~vas, 

Mas, Sr. presidente, se este • um 
ideal pua o qual devemos ca.mi~r. 
entretanto nilo podemos oonaentir quo 
as camara:; muuictpe.es ultrapa.,em os 
limites d.,s SQas attribpiçõo• l~gaesj 
porque o abuso, a prepotlll)cia, longe 
de d..-em força, concorrem aempre para 
lraqueza daquellas entidades que o~ 
pratictto. (Apoiados), 

Pu~tantu, em vista das considol":!ções 
feitas, en~ndo que o :u1. 105 é illegal, 
a ttentator1o contra as attrtbuiç<Jas do 
pudor legislativo geral, o pur i:!au peço 
a aua auppressilo. 

E' apoiada e entra conjunctameote 
em discul!llo a seguinte-

Emenda. 
Supprima-se o art. 105, alterando-se 

a nutneraçao, 
Sala das susJea, 11 , de Ago1tu do 

1882.- T . da Moita. 
0 8r. ~ence•lf\\ ot-Sr. rro-

sidente, olo pesao ab1olutameutu .:uu-
cordar c 1m a emenda apresentada pelo 
meu nobre collega, 'o Sr. X. da Vetga. 

Esta emenda pareoa determinu ClUt 



qualquer co-propriel.:lrin de uma Cn-
:r.endn, para pudor m:mdar tlr.t r ma-
dei ras da me•ma, ter.i neca-~Sida<l& de 
pedtr lic !nça à cama~a muuicijlal. 

Ora, o co-proprietar io de uma fa-
un la, por pequuua que sej 1 a parte 
que nella teriha, nlo doixa de ~er 
pNpr ietarlo. P ... is um proprietario pre-
cisa, para usar de sua propried1.de, pe-
dir licença A camara ou á qualquer 
outro ·poder f! 

Paro!ca que a em~nda d<> nobre de-
putailo n! n estã bem concebida. Se o 
'lue S. Exc. pratende é impedi r que 
aquelle que tem o::na pequena par te 
n'uma fazenda estrague as sua' matas, 
ta nto ou mais que aquelle que tem a 
maior parto, o. emenda não dA ~se re-
sultad'o, porque estabJlece apenas o 
pagamento de 500 reis, o quo é muito 
pouco para oper<~r essa coer~o. 

Alem dis10, a omen la é anticonsti-
tucinnal, porque vae probibir o pro-
prietario de usar de soa propriedade, 
obrigando-o a pedir l icença para fazer 
uso d'aqulllo que é seu! (Apoiados). 

Em vista deshs consider!I~Oas, que 
soccinhmeute apre!tento, lenho de vo-
tsr conln. a emenda. (M11iio bem ). 

O Sr. X . da V e igos (N.lo ta. 
mos o teu discurso). 

E ' ap<~iada e entra conjunct1mente 
em discu1sâo a seguinte-

Emenda eubstttutin ao o.rt. 105. 
Para o cor te de madeira•, em fazen-

das partencentes a condominos, prece-
derá licença municipal, à ra~Ao de 
quinhentos reis por carrada. 
S. R. Xavie1· da Veiga. 

São igualm11nte apuiadas o ontra:o 
conjunctamente om discussao as se-
guintes-

Emendas. 
Supprima-!6 o art. 94 do projecto. 
Sala das sessCJe!, 11 de Agosto de 

1882.- Fen·a.t llmwr. 
SupprimAo-so Oi ar ts. 9~ . 9;:;, 96 e 9S 

e altere-se a numeraçtlo. 
Sala das sessoes, 11 de Agost-1 de 

1882.- H. Sales. 
Ninguem mais pedindo a palura, 

encerra-se a discussao e é approvado 
o capi~u lo. 

Seguindo-se a volaç!o das emendas, 
alio aprovadas a do Sr. H. Sales, menos 
a parte relatí v a ao a r t. 98; a do Sr. 
T. da M11 tta relativo. ao art. 105; e sao 
coll!Jidera.du prejudicadas os dos Sr~. 
S. Ferraz, Drumond e X. da Veiga. 

Entra em discoss!o o capitulo 5.•, 
que ê approndo tem debate. 

f;' rejeitado o capitulo 6.•. 

8 l 

Entr11 em discussito o capitulo 7.• 
f<:• apo1ada e entra conjonctamente 

em tlisct.~s$li'o a seg\)loiO . 
Emenda. 

Fica supprimido o a r t. 183. 
::iala •las •IM~, 11 de Agosto de 

18i2.--Gustavo Penna. 
Encerrada a discu~. é appr.~vado 

o capi~ulo com a emenda. 
O captt ulo 8 • é app,rovado se~ de-

bate e pas~a o projecw â S. • di~cu~o. 
Escola normal. 

Entra em l. • discu .. ao o projecto n. 
9, croando uma na cidade da Pitaog!}y. 

o 8r. K e rdo le &-Sr. pr~den
te, {uendo uma grande violencia á 
mim me:~mo, me levanto para dar CO• 
meço A discusslro e sustentar o prÔj~pto 
quo tive a honra do olrorecer a cobsi-
deraçâo da eMa, creando uma escola 
normal na cidade do Pitaoguy a duas 
outra1 de instrucçao primara no ar-
n. al do AIOrrado e na Aldeia do 
Doce no district.o da Bom D0:1pacho. 

V. E:r.c. pode avalia r, Sr. presidon-
t •, quam granda é a nunha contrarie-
dade o qual é o meu acanhamento, 
levantando-me pela ve1 primeira p;1ra 
fabr neste recinto,tao r<!Spoitavo1 pjlra 
mim, que estou acostumado e w aft'.i1t.o 
a ensinar, em linguagem simples. o 
catochismo aos meninOJ da roça e, o.lem 
dl~so, desti tuído de recursos e talpntus 
necessario~ (nao apoiQ(los geraes) pâra 
occup 1r a altençlo rle t4o ilhu(r(lrla 
corporaçtto. 

()Sr. M . F'Ulgencio:-V. Exc. ê um 
dos ornamenlos dest.n casa. (A.poiados). 

O S1'. K erclole:-Crasce de ponto n 
mou ac~nhamanto, tendo diante do 
mim a pes:~aa do V. Iü.c. , Sr. presiden-
te, d qual presto uru culto de venoro.· 
çllo, nem só pela alia illustraç!o, como 
pelos serfiÇ JS prettados por V. Exc. ao 
pait (apoilldos),· merecendo por isso 
um titulo honrost~ du governo; 1mpe· 
ria I (apoiados: mui!o fiem ), tendo a 
minha direita uma COt\stellaçlto de 
luzeiros, que têm illuminado a noa~a 
provincia com seu verbo eloqueute é 05 
serviços prestad~,~s ncslll casa; tendo 11 
m•uha esquerdo. uma pleiade de illu5-
traç0u, de orariores ae reaome, CUJa 
palavra do trovllo tom se Ceit.o echbar 
em todos os pontos du provlucia, Con-
quistando sympathias e admlraçio. 

O meu acanhamento ainda crbseo, 
Sr. presidente, desde que, nesta' cnsa, 
por um dos mais illustradot membro;s 
da maioria for aceentnado que nós d11 
oppo~1ç40 n!o erguiamos nol!Stl voz 
aqui senllo para procurar uma celobr •· 
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dade epbemera! Sr. presidente, eu nl!o 
me lonn to para ei;e fun; porque estou 
convencido de que, p<~r mal~ que me 
esrurce sobre mlm me~mo, nllv pllllsarei 
do meu-Dominus vobiscum (risadas 
geraes; nao apoiados); utlo pa:>:!arai 
de m.mba nulltd~sde. (Não apoiados). 

O Sr. X. da Veiga:-E' muita ruu· 
destia. 

O Sr. Kerdole:- Eu nqui estou, Ja-
zendo violéocia à mim m~mo e cum-
prindo um sagrado dever do meu man-
da \u, denr i mpo~to pel11 generoso ele!· 
tendo do 5. • di.tr.cto, que pura aqui 
me envaou afim 1fe pugnar pelos &<~us 
interesses. 

E pa,.o a fundamen(ar o projecto 
que otfececi A con>i•leruçáo da casa. 

Sr. pr~adente, no movimeutu e ro-
volu~ gerul das ideas uma ba, que, 
por sua gravit\ade, por sua itnporaau-
cia, tem tomudo as proporções de uma 
verdadeira a"pt raçáo u11ciunal. E' a 
instrucç:to e a educaç3o popular. 
(Muilo bem). 

O mundo antigo civilisou-se pelo 
privilegio de castas, com escravos, os 
servos à gleba, com as ma~sas popuh· 
res, que não goza vão das vantageus de 
uma verdadetra assocíaçllo. 

Hoje nao é assim. A eroancipaçllo das 
munacipalidades, as ·ilescoberta:~ dus ~ci· 
eaciaa naturaes e sua opplicaçtlo às 
necessid:~des da vida, a11 relu~õ"s com-
merciaes entre as nações e, sobretu.lo. 
a iuterveuçao de toJo o cidadao no~ ne-
gocies de seu paiz (muito bem), coost•-
tuirão do nivelameutl) de tod.u~ as clas-
ses " dvgma da c.villsaçllo moderna. 
Daqui nu:ceo a soberania popular, que 
eu uão admi\:o coro ''essa att tudu revo· 
lucionaria, que o moder nismo qullr Jar 
(muito bem), mas dentro dos limites 
do direito e do justo (apoiados) . 

O Sr. X. da Yeiga:-E que a rasilo 
aconselha. 

O Sr· Kerdole:-~alituitla aos povos 
a sua soberania, impoz esse dogma um 
dever de irnprllterivel cumpr.mento. 

Abohdos os governos absululos e coo· 
sag• &das as formulas con,llluciopaes, 
como é o nosso pacto fundamental, é 
olaro que tanto O$ poderes c?oslituin-
tea, como as forças consttluidas, devem 
ter ~ufficientes luzes para fnzer a sua 
jornada. 

Um p1vo sem instrucçáo, chamado 
para nomear os sous mandatar ios, ou 
eaculbe a quem li$ongee as sus paixões 
ou curva-se ao caprtcho da roandõe6 
ou de seu~ pretensos inentores. As ur-
pas ropulares nas ml os da ignoraocia. 

. . 
Fe tornao verdadeiras bocetas de Pan-
dora, quando devillo ser •·& grande~ 
lnstromeutua da felicidade oac.oual. 

O Bl'as 1, colonis~tlo por n•u~ fias po· 
tencius que me no~ abalo padeceo com u 
revoluç4o pJ!itica e de~cobrimeato das 
eciencias ••aturacs, teve e tem ainda 
de luLHr co tu o atr.tzo. que lhe deixou a 
inuculuçâo do S:lngue inlligdo,& e com a 
falta do acüvida•te, fru~:to do estado 
ser\'11 no lar dom~tico. 

A uo,aa coustituiç.lo uo ar! 179 § 32, 
estabeleceudo o eusmo gratuito, ot~viou 
a e~ te grande rul e aLliogioo alvo,pro-
cul·au.:u rea.lisar estie grande deside· 
ratum. 

Eu dou par.tbeus A. pro~íuci~ de Mi-
nas, que amo C IIm e:~trewoclltlento, tauto 
quauao comportu u pat &ioLismu nJ ~eu 
auge, dl.lu parabens à mim meliiDO, put· 
ver quO' e~tauugustu a~$tmblea tem tra· 
duzido ou pt·uu• ado realisar u pensa· 
meu to de uo:!Sus legíaladot·es coostitum· 
tes,dafl'undindo escolas pur totlus o.s pou· 
tos, pelas ci 'ades, villus, arraia s e al· 
dea~. em tcdu o nosso vusto territorio, 

Mas, Sr~ .• de que nos servirllo e•~us 
escolas em todos os cantos da l'roviocia, 
si ellaa ntl.o tiverem o que é es;encia1 . ' os bons prvfes,ores1 

Eu cu.nheço bem puucod uu quasi 
nenhuus, que t<•nbllo conscienc•a da 
ahura da missào que dle~ exercem na 
soci~tlao.le. F1ollo com relnçilu ã minha 
zona. 

O magisterio é um verdadeiro sacer-
docio, para o qual dévemos lançar nos· 
sa• vastas c1•m muis solicitude do que 
pnra n iostrucÇ<lo elemt-nt&l'. (Muito 
bem). 

E' o que venho vos pedir hoje· um 
institutu para formar us nossos pr~fes
sures na attura de sua llliss~o. 

Vós sabcii que a VtJr•Jadeira instruc-
çlto nAo consiste ness~ in,trucÇ!o 'ele-
n~entar, quedAo nos-as escob~ prima-
nas;. ellassão apen~so meio para se -con-
seguir o fim, é ~ ptncel na mílo do pin-
tor, ma> nl!o é amda a pintura. 

-J_am:lis conse~uiremo~ esse gt•ande 
d.es~deratum da ·wslrucçllo popular, se 
hruatarmqs as nossas vi,t~s em difl'undir 
e muHiplicor escolas primarias sem 
croarmus em diver$OS pontos da p;ovin-
cia ninhos, onde a seu torno se formem 
os bons professo1·es para essas escolas. 

_Boro dissa o Vr. Hubert, que limitar 
a mstrucçllo popular nossa ínstrucdlo 
elementar serã lazer semelhaa.td ~oo 11.1'• 

chiLecto que pretenda ediflcnr lllD pa· 
lacio semente coro paredes, mas se1u 
tecto quo abrigue di) temporal, 11em por~ 



tas p 1ra o iogre..oao o sem janolla' parn' 
veo{ilaçlo. • 

Eis aqui. Sn., o principal motivo 
p >rquo venbo vos ped1r a crençAo de 
uma aula normal na c1da:lo do Pohn-
guy par11 craa1·mos os b.ons proft~S <III'Ui. 

O PH~nguy, ::.'r. preaidente, é umm 
das cidades mais iwjk>rtantes da pro-
vincia, que, na pbraae do illustradu 
pro!ussor de nossa escola tolneralogica, 
o Sr. Gorceix, é o coraçao de ouro de 
Miou; cstà colloe:t.da no centro de sete 
a oito municipioa, com uma popula-
ção sup>rior a cem mil almas em toda 
easa zona, sem recurso para instruir 
seus lllbos. Tia pouco foi ox:çada a des-
peza que e 1 fazia com a iostrucça:o de 
seus habilantes em mais de quatro cen-
tos coot.>s, educan•Jo-se o illustrando-
se ossos homen$ que teom sido a glorm 
do palz, como os illu~t1·e$ parlamenLa· 
ros M. Campo>, J. Cllpnnema,magistra-
dos 1ypo•,como OJ nossos distinctos Fre-
derico Augustu, dílSOmbargador de;,L:J 
relaç!o, o outros muitns, quo mo Je.-a-
ri!lo muit-J longe em num.;ral-os (Apoia· 
dos). 

6 Sr. X . da Veiga:-0 Sr. M.trtinho 
Campos deve ter fe1to mui lo 1 or Pi-
tanguy. 

O <Sr. Kerdale:-Podo ser, mas na:o 
ma consta. 

O Sr. Severia11o de Resende:-Só 
se lembra du'Pitaoguy para p ·d1r vot •S. 

O S1·. Kerdo1e:-O Pitauguy é uma 
das cidudos mais ant•g ·~ da província, 
o que muito tem concurrido para os co-
fres publicas. sem ser lembrntla CO!U 
benetlcio algum doi goverD'l~. ~os tem-
pos coloniaes ella concorreo com de-
zenas de arrobas du ouro para o fisco. 

O S1·. X. da Veiga:-Portuguez. 
O Sr. B. Sales-Pnra a coroa de Por· 

tugal. 
O S1·. Kerdole:-Era o governo le-

gitimodo .ent!lo. Dttpois de n•1ssa emnn-
cipaçllo, tem toda aquclla zona contri-
buído com fOmma' fabulosas para o 
erario e sem jama1s ser exigent.o para 
com 05 allos poderes, pediodn benefi-
cios. Se algumas !ois toom 1ld·.) p1·o~ 
mulgadas em beneficio da minba zona, 
slo umpre leis para ingle.: ver, nunca 
~m e:r.ecuçllo. 

iia vinte annos. pJr exemplo, foi 
votllda um poule p:tru o rio PurA entre 
Abbadta o l'itaoguy; em 1872 outra 
sobro o me;mo rio entre S. o.~uaalo 
e S tude. e divouas quotas parn o mer-
cado, collegio; mas leis estas que nun-
ca tlverllo o seu effeito salutar, porque 
JliO !orlo e :r.eoutadas. ' 

E assirtl, Srs., bojo que vt>nbo }lug-
nar por uma medida do alto alcnoce, 
um nuoed10 para os males da iostruc-
çllo daquella grande z..n, de noS!& 
provinc1n, sorti pottsi rol que JlTil ~ejn 
noga lo1 Mo CJnveoço quo 0110 

Sr. presidente, duus objecçlles se lo-
vaotão coolra o "IDou projecto, que ruo 
é preciso resolvel-:~a: a pr1meira é que 
as nulas norm11es nllo têm produtido o 
effeito que so esperava; dando pouco 
re;oltadu prnüco. 

O Sr. Tocanlins: - Ou nenhum. 
O Sr. Kerdole:-Mtu, St'l.,"uto nllo 

é dofet lo da instituiçllo, o sim o pouco 
cuidado ou nenhum ose,•upulo Jo poder 
admini~tratív., em nomear prore.sorea 
normaes indivíduos que nada aa:b:to 
da• tnahrias que lecciuna:o. 

O S1·. Dr"monct:- Os profes;ora;~ 
Lrlgltn cem V. Exc.... · 

O Sr. Kcrdole:-Enl«o 11erà motivo 
bastante pua deitarmos a baixa uma 
insliLuiçM. quo tanto pode aproveitar à 
i::strucçao popular, o simples abuso do 
poder f 

O Sr. X. da Veiga:-Apoindo, a in-
stitu iç:lo é magnífica. 

O St· Kerdole:-0 qne cumpro é 
cst.'lbalocer um corrocLlvo a is lo e não 
condetnnar o principio. Seria o mosmo 
que pretender -se cortar a arvoro de 
snb oro· os fructo~.simplesmeole porque 
em uma md cslaçl!o 0$ seus ft uctos npo-
drecer4o antes de srusonados. 

O S1·. M.Fulgencio:-0 que o pre-
ciso é uma tlscallsaçAo com todo o ~eu 
rigor. (Apoiados). 

O Sr. S. de Resende:- E' preciro 
tnmb9m considerar-se o profesror um 
ucerdote o nlln um aNlluriado. 

O Sr. Kerclole:-&la difficoldado, 
poi•, desapparece, em face das conslde-
raça,b que acabo do expor. 

A outra objecçdo, quA se levanta. é 
sobrJcarrcg~<r grandemente os corres 
pubhcos co.u despeza\. 

O St·. Jlf. Ftdgencio: -E abi é que 
vai pegar o curo. 

O Sr. Kerdole:-'Mas, Srs., n!lo pos• 
110 acreditar quo a nossa província, que 
ba pouco gastou 600 contos de reis com 
cebolas e tu tu de reijllo pna ho•pedar 
S. M. o Imperador (risadas gerau), \"&• 
nba me negur um pedacinho de ~!1.0 de 
espírito parll m&ts de com míl pessoas!! 

O Sr. M. FulgeMio:-En creio quo 
V. Exc. serâ felií com o sou prdjecto : 
os collegas OllAO multo bem dispottos. 

O Sr. Kerdole:- Serã possível quo 
me seja negada a migalha m.:.oJ a 10 
contos de reis par• um·tlm tao' proYei-
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to lO, quando se pndem gastar tantos 
contJs com um lux'> e o:~tentação i to-
pru6cuus f 

O St·. H. Sales:-Não é tllo diminu-
tu a quantia, como parece A V. Ex c. 

O ~r. Ket·dole:-lsto soriu, ~i não 
uma offen~a â justiça di·tribuliva, com 
cea·wu uma iograti•l6o à toda aqucl:a 
parte da pro v iu<:ia,que utuilo tdw con-
t a·alluh.lo !'ara o& cofres publico$. 

SN., p•ra realisar o gr<~n.le pensa-
mento de uo:ssa eonstatuiçllo, a instruc-
çau popular, e prCCÍ:Sj), COIIIO ja dtS.C, 
ullo limitarmO$ a nu~SII aUe uçãu ua iu-
ulrucçtlo elementar : é forço~u que es-
kuduanus os nossos cuidado~ ~Jm formar 
us bon , l'rofesmres. 

A u~.:~ la nur mlil em Pttauguy é de 
uwa nucea-idade tran-c uol~ntul. 

Rode iâo-o ~te anua icipios, dastancia-
dos dt!sta capi t.al, l'aractllú, Uburab~. 
de UO li 100 leguas, quo ímpos1abal.ttlu 
os proít<>Sures de se prepar~Are:n para o 
rnagisterio. 

Sltbds, Srs , que os homens que so 
ded icau ao mngastorío pramarlu eutre 
n6ll atlo orJlllartamente pobres, e quem 
16111 outro meio d ' vida nào quer :.e r 
ane. tre, porque iuít!ln:moota o profes, n -
r~tto é muito IJial roruuoerado entro 
DÓI. 

Ora, Srs. , estes homens mlo podem 
affroo tar desper:~savultadas para virem 
â capnal ou a outro ponto da provin-
c ia o~tudar. 

Ainda ba pouco otn dist incto collega , 
que tem ussen to nes ta cnoa, compa le-
ctdu do um profus~ur, 111ias rnutb ba-
büit<t,l<>, dt~pendeo ')\.!IIJLia 010 peque-
na, para occorror aos misteres de urn 
bom moço, que íaz:a seos oxamcs e na-
da tinha para se mnolea· aqui. 

Srs , em mtnha zona ha uma neces-
sidade absoluta de uma n~cola normal 
para iustrucça:o dos mostro:~,que têm a 
missao do gutar os mco> couctdudllus n~ 
senda da civilísação. 

Allt nao conheço profe~;or quoJ sa ba 
comprehender a altura do sua ~>levada 
m ssâo. Infelizmente, em lOJas llll ban-
cas d11 .,xames, onde clles allo se mo;-
t ra r babiliiados, nunca lhes lizerao 
esta pergunta: : e sab1li0 lambem ensi-
our ou t ransmi tt ir o quo ~abiólo. 

O St·. X. da' Veiga:-E' pel11 cert.e· 
ta de qu~ todos fC8jlOndcr1âo affirma-
t l v a mente. 

O St· Ktrdole:- A cidade de P.tan-
guy possue um pessoal mu1tu idoneo 
l'"ra l'roenchor uma escol11 n .. r mal; e 
quaudo nllo o l tl esse, convinha que o 
ror maasemos. 

Eu veoh1•, pois, em nome dos ce m 
mil babilantes, quo ht\ naquella zona, 
pedir- vo:~ o meio de melhorar o regene-
mr a nossa iost rucçllo pr imaria, que 
estâ definhada por falta do bons mes· 
lr<·S Estou certo qu11 ntlo me negareis 
es~e bcnaHcio. (Apoiados). 

Sr. presidente, eu acredíto que 0 :1 
mot ivua que tenho adduzi•lo P'ru (on-
dameota r o meu projecto duvem ser· 
sufficientes para produz1r mossa no ani-
mo du V. Ex c. " da casa, o que todt~s 
conco1 r llo para o sou feliz oltito. 

O Sr. Drumond:-0 nob10 deputa-
do podo Ido docemento. 

O Sr. Kerdole:-E so a fulta de illus· 
tração em mlm(não apoiados geraes) ... 

Vo.zcs:- T .. m fallado perfe•tamenle. 
O ~r. K erdole . . e se a fulla de r e-

curo01 p•ra bem lles~mpnnhar a~ mi -
nhas 1llua~ (mio apoia<Ws) tem obstado 
o sou e$clar~ciuumto, llquo supprido 
pola graude íllus traçllo do meus nobrt>S 
cullugus; ficaD<IO .. u certo do quo não 
aorà ncgndo o apcuo ã uma tào justa 
quao o •bre a•piração. (Muito bem, 
muito bem). 

N•nguem maispedindlln palavra, en-
cerra -se a discu:s.;ào e é appr<>vado o 
pn•jecll• · 

hlslrucção pt•ilnal·ia. 
Entra em I. • discu~ào o projecto n. 

10, c r<~ando uma cadeira para o sexo 
feminino no arra1al do Leite. 

O S t·. ~loretz~ohn:--Sr. pre-
~idonte, e u nào rle, ej o do m • .lo algu m 
concotrcl r para quo se porca um só 
momento do prec1oso tempo da nossa 
attcnçao. Fallur a r llspoito dn nece>-
sidad& da díffusão do un•in" em nossa 
províncm é fallnr soli1-e matcria as!az; 
conhecida , ~.bre oeces~idade que nllo 
adrnitlo mais justificação. (.4 poiados). 

A preseo tando o projeclo 'I ue se acha 
em dtfcu , são , eu ea. tondo te r &:l tisfeito 
uma dus noc~sidndcs do distr:cto que 
t enho a honra de representar. 

O arraial do Leito tem uma escola 
para o sexo masculino, o uma senhora 
tem-se eocrrregadouhunnmente de da r 
instr ucçã., às meninas, sem que perceba 
vantagem alguma. 

l"htVendo allí crescido numero de me-
ninas c sendo de g ro.ndo necessidade 
dar-so-lhas meio de ínstrucça:o, apre-
sao lei es to pruj ecto, quo, e~tnu cort.:>, 
serâ opprovado, sem quo sejao D'ICC~
rias m~í~considet"'.sçôes paraju. t•Ao:a l-n, 

Ninguem mai~ pedindo n palavra. 
en~rra·se a d iscu$s!lo e 4 a pprovado o 
proJecto. 



Cemilet·io 
Eulra em 1.• ,J,sculillllO o pr.ojeclo o. 

lJ, q ue a ut...ri$a u guvi!J'ou ll snaudttr 
con1kui r uut ceumuri" vubl i co nesta 
capital. 

O 8 •·· :\lor~tz~ohn: - S ·. 
presidunte , não po,s • detxar du du:er 
a lgumas p3lavra~ sobre o projecto que 
se discute . 

E' lamenlave l q ue, quandu em ou-
tros po>otos menos tm:ort~utes exis:,·m 
cemiterivs publicas .. .• 

O Sr. Seoerú.mo de Rescnde:- Qua·i 
lodos lleviJus a. furça~ do povo. 

O Sr. Moret;solm . .•. croadus ou 
ouxtlmdos pela província, pelas mu-
nu:ip.&lid~~.des uu pela gooer..tsidade dos 
partsculare1, ue$ta C<ipital aiuda per-
suaoeça u abuso du~ enterramea tos 
lleotru das ign:jas. 

O Sr . .Drumoncl: - Nas immediaçües. 
O Sr .. \f oreüsolln:--E algumas \'u· 

zos doo lro. B ... su. l!sln coussdoraçâo 
vara dtspunsu-mu do longa j ustttica-
c,:4o do projec to. . . 

O Sr . prestden te da pr.>v 1 neta o? cu · 
pa-so do ussump t11 em seu ralatono, e 
para elle chama a uO ISa allunçãu, e 
cu ju lg, sa tt .r~~.zer a umn das mats 
pulvt tantas oe.:esstdado1 de. c.a pital, 
aut 1risando o govurno a man lu r pro-
ceder, quant" antes , ao estudo da 
locJltdauo que do1·a. ser preferhia para 
a con.trucçao •lo um cerniterto; o desta 
tribuna faç? vutos para ()UO as~ tue-
diua,ltlo salutar, hygiotuctl u a iLumont.:: 
r eclamada, não liqut~ t .. tru morta, nãu 
vil fazer parte ue nussa~ collecçües 
c.>mo uutr.ts lets quo, po r divers.Js mo-
tivos, e a lg umas voJzes $OLD ra:;ao al -
guma.. deixao de Sl!r execuwd.t~. 

O Sr· . .Dt·umoJtd:- E·S.& ha dt1 ser . 
U s,·. Scoeriano de Hese1Hie: - Dosd., 

quo se refere â capthl, ullo lCitha 
receio. 

O Sr. M oretzso/111: -N110 é do hoju. 
ha muilo que esta modula ó reclamada 
}'Ot vozes autorisadas, n'esta tribuna e 
ua imprensl. 

-'lo pa.recta mcsmodesuccomm a auto-
r •saçao da a~s~mblea para qua esta 
obra fosse levada a efTetto, Vl$1.0 como 
ha uma vorba pela qual se fe.zem cer-
tas despCZtll', q ue, seudo necessuruss,nilo 
têm s ido autori.sadas pola assemblea . 
Sort~~o u ca~o de lsill do iudemudatle 
ao presiden te da pruvincta q~e h.ouvn-
se woodad~ coos tru tr u cemllerto. 

Julgo sufficieo tes e>tas pouca~ p11a-
vra, para just tficar o projecto o ser .,, te, 
quanto antes, co o ventdu em let, habí-
Ltantlo-se o g'lverno no ot'91meuto co.u 

• a quantia nPoossar;a. pnra a roalis.1çl o 
da obra. 

Niuguem mais pedin•lo a palavra,e o • 
cerr11·SO a di scus~ão e ó appro ndu o 
proj o o to. 

I nslt·ucçdo 1JJ'imaria. 
I~ ' appro vad 1 em I. • dtscus~lo o pro-

j ec to o . 12, creaodo uma cadei ra pe. r a 
o StiXO masculino no lugar denomina-
do- Ribeirlln. 

'l'rans{erencW. de {azend4-f. 
Entra em t.• discussão o pmjecto n. 

13, que transfere para o municipiu da 
ltabit':l •1iversas fnzund:~s. 

O S r . Drumond:- Sr. presi-
den ·o, sou autor das te proj ecto e o 
apre;ontcl a pe•lido da$ tlivorsu pes-
'o •s n que elle intero•sn. 

P<~stel'iorrnen·o . po rem, fu i infor -
maclo pelu IIO$S.J ill u~ tre co llega, Sr. 
C Sana, repr esentante m&i~ immod1ato 
do~ inlere;;es d., munic ípio da . Concei-
çtlo do S~rro , que O Jli'OjCClO CO:ttorn 
medidas preju•liciae:t ao mesmo muni-

• • • ctpto. 
Or~, ou, de~ej 10do mtlrcbat' nesta 

casa om cnmpletll harmonia com ns 
lllijU collega, u, recJubacun lo qu J 
ollu de\'C, me.is de p~rlo, a.! vogar os in-
tores.es do mouicqoiJ do sua re~idcn
cta, p lÇO â V. Ex c. que coosulle A cas'l 
se me Jlermltto a retirad'l do pro jacto. 
(i\! 11 i to bem). 

A CHSII, ~eOdll COn$Ult(Uill, I'CSJive 
pela nflirmativn 

I nstrucçdo pt·imat·it&. 
E' approvndo.em 1.• dtscu s.~lo o pr.l-

JCCtO n. 14, crcando dun\ cadeira~ 
pun1 o ~exu masculin11, un1a. na sedo do 
dtstncto do Guarda-mor e outra no ar-
rrtitll .ta :\lugoa lle Sant'AnM. 

Acha-se Bl'g•Jtadn a mn teria da o r-
dum olo d ia . 

O :$r. P residente declara que, nilo 
havendo rectuerimentos aprll>entndus 
durartt'l a sttmana para sorem d<~.do:s 
para n ordem d J dia de umanlut (sab-
bldu), do'x' de haver S3S!IlO. 

Convida t•S Sr~ . deputados a occupa-
rem-so de trabalhos de Cl)filmis~~~~. dL-
sigoa a <~ rdem tlu dta 14 e levanta a 
JcS>êu. --
O.• SE"S:\.0 ORDlNARlA AOS 14 DE 

AGOSTO DE 18:1:2. 
Pnr.smP.NCtA oo Sn. I.BMos (vice p•e-

sidenle). 
SliMMAIHO:- U P &DIE •Tit.- Apruealoçlo 

de projectot.-Obsor•a~o• rlot Sro. ft. do 
Lu1, .:.aata Cecilia , Meaelio. Neh oo, To-
caatiat , Nuarro e Velloao.-Fiaaoçu e 
iaolrucçlo publica.--Oitcuroo o n!queri· 
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08 ANNAES. 
• moato do Sr. X. da Veiga.-·BIIf!d•. de 

(erro de Uberaba.-Obaer•açdü o oa~•ca
çio do Sr. Weo.,oaiMu.-Ord""' do dl4.--
'faua ucclarea-Diaeuraoa doe Sra. Dru-
moad, .\.do AmaraJ e G. PeallJI.- Paro-
cerea. 
A·~ l i bl)ras da manha, feita a cba-

nJada achllo-so presentes 30 Sr~. depu· 
tados' faltaod J co:n purticipa~o us 
Srs. Bar·au de CurunHuHl· I, Zacarias o 
Sales Peixoto. 

Abre-.e a >essAo. 
Lida e approvarfa a neta •la antece-

dente , o Sr. 1. • secrdarlo t.là conta du 
seguia to-

EXPEDIENTE. 
Officws. 

Tres do secretuiu do guverno, re· ' . . metlendo artigos de po>tura~ rrr umcr-
paes pr·up<·SLu~ pelas cawtu·as do Cur:-, 
vallu, Cnrwo du Purau~tllyba e Abaete. 
-A' I. • curuwis:~ao do~ pt upo.t~ts. 

~ do mesmo, remeti·Jullu propostas 
de postura'! das camaras do Minas Nu-
ns, Erure Rius o Ponte Nuva.-A' 2. • 
commiSll:lu de prop<•St os. 

011tro, remetteudu uma prl)pa$h da 
C3mar:: rnunicip •I de S. Jusé ''" Ale!'~ 
Parabyba para re.J.ucçau ~vs \lçncr• 
urontos do llscul.-A cumaorssi!o de fu· 
zen1a municipal. 

Outro, rerut~tteodo o requo:rimeoto 
em que o cupita:o do corpo pullcral~ An-
tonio Ricardo dos Sarrtos, pede rulurma 
cO•II o soldo por intOtro.-A·~ commis-
aües 2. • do~ fa1.enda e P-'dt!rt!s .. 

Outro, rem"ttoudo urna petlçllu, om 
que o crdadâo Benerlictu Joaquim do 
Oliveira Quitfs 1eclawa o pagamento 
do quu dispendeu com as obras da ma• 
triz da lta!Jira do Campo.-A' 2 • com-
misiâo de fazenda. 

outro, enviando o requerimeu.to em 
que o t11esourciro da ~ecretarra tia 
policia p1.1de que lhe SE'j11 arbatrarfa uma 
gr.ttilicaçllo pelo~ dinhearO$ que recebe 
e tem em sua guarda para dihgencius 
polici~<ES.-A '" commiSiôes 2. • do~ fa-
zenda e puderll$. 

Representação. 
Uma de diYersos cidutlllos, no seu tido 

de serem alterada:~ as divisas das pa-
1 ocllia'l do E~pmto Santo das Canoas e 
Dores do Aterrado.- A' comrnissólo de 
cstat1sticn. 
Apr·esenlução de projectos, ,·equeri-

mentos e ináicaçaes. 
o @r. Ribe iro da L uz:-

Sr. pres•donte, levanto-me, depui~ de 
y . Exc. ter -me concedido a palavra, 
para ofl'llrecer â_ consideraç:Io da casa 
oa ;;e~ui ntes proJectos, tenden tes a me• 

lhoramentos, que do altllmente recla-
matlos 1111 p'lr te da província onJe a 
inftuencia benelica do governo se tem 
tornado por demais tardia. 

Ba jn nlgum tempo que o povo do 
(lajulaâ .ficou priudo da ponte, que 
ex to tia · robre o riu Sapucahy; aconte-
cuoento lamentavel e que veio para-
lisar o commercio, a laYoura e a rndus-
trra naq uella fturoceote cidade, one-
rando gravemen ~ a popu laçtlo, que 
nll•1 ces.a de supplacar â pres:deuciu da 
provlneia pat·a pOr termo a este m~tl, 
que Sd associa a um uutrn, que tambem 
udo·pode dei~ar de merecer· a attenÇâo 
desta ussemblea. 

E' preciso que se deem provi~encias 
par.t que n viação do sul de Mrnas se 
tOrne uml\ realrdude: é triste, Sr. prc-
s.dunte, ao viajoa·, quando toJO uecaa-
srda.te dtl procu rH a estrt~da que da 
c:dudo~ do ltaj u bâ se di rige a • A llo da 
S"rra, ootle estli a recobodoria do Ha· 
jullà. 

Passai por alli a pouco, e pude ver 
de porto seus grandes estrago.>. 

Silo atuleiro~ e vr<>Cijlicíos que levao 
o do~>anim, para att uelles, quu precis~o 
prucurar os graaulus ceoLrus C003Umt· 
clur us-; é um mal quo amortece e faz 
defiuhar o commercio de muitos muni· 
cipios do sul de Minas ... 

Sr prcsrdearte, tlU pensJ, que, pa· 
gaudo-~o uma tuxa itiuernria, como se 
paga ali i, linha-s;~ o darei to de ter boa 
vmçi\o, au menos em estado regular. 

r;· lamenta vel o doloroso que pa• 
suemos para p1ssar em :ttoleirus o em 
r.us sem ponte~. 

As estradas qunsi que em geral pre-
ci.:\0 de p~ntcs, e com as ultimas chu-
' a' do tn·ancipio do ano o ficarão q ua~i 
i o transa tn v eis. 

O Sr·. S. Ferra;: - Como em geral 
licarâo todas as estradas do sul. 

O S1·. R. da Lu.:::-0 meu íllustre 
eullega, que dignamente representa 
aquella parte da pr(lvincia.,. 

O Sr. S. Fer1·az:-Obrigado. 
O ~r. R. da Lu.-... ~aiA ao facto 

desta, co usas, e comprebeode que de-
vemos clamar pela minoraçllo tios ma-
les que 1anto l'exàu aquelln parte da 
proviuc a. 

Representantes que somos do I!. • 
districto, estamos nu rdst rlcta obriga-
çtlo do attender As suas necessidade~. 
pedindo provideocras promptas ao g••· 
ver11o da provincra. 

O S1·. S. Fer1·as:-Sem duvida, e 
tenho feito o que es tá ao meu a1C3nce. 

O Sr. R. da Lu.;:--Eu reconheço 
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que tom (oito muito om pr.>l do nos;;o 
sul. o quo ainda h a de fazer muito em 
bem da pr<>vincin, e especiaJ•oeote do 
nosso tlistriclo. 

O Sr. S. Ferra~;-,\ lndn a p .uco 
consnguí tln l'N>IIIonto d11 provin.:in 
ordem pnra se fazer a ponto A que V. 
Exc. se referio. 

O Sr. R. da Lu;:- Aleg•o-me em 
~abor que o Sr. pr~s•dente .ieo as pro· 
vidAncias para 11. construcçao da punte 
no It•jnbd, o ficarei contente quantlo 
souber tia reali~açtlo das outrall medi-
das , que reclamamos. 

O meo collega, intere;undo-se pelas 
prosperidades do 11. • d s:ricto, dA so-
bejas provas de bom representnnte d' 
povo, que nos elegeo. 

O Sr. S . Fen·a~:-Não faço o quan-
to desqjo>. 

O Sr. R. da Lux:-Puknnndo pelo 
direito do poro sempre, V. Exc. será 
fustentndo p;e!o puvo, que tem os olhus 
sobro nl'ls, representantes do seus di-
reitos. 

Sr. presidénte, notes do onl'lar i 
mesa os meus prnjectos, seja-me per-
mittido, que f:tça mi~ohas ns pabvras 
que li IJil poriodicn I tajuM. qufl tlizem 
re·p~itu no objcct•J dll quo trato, pe· 
diodo defculpn à meus nobrds colleg11s 
de torém as minhas humildes palavra~. 
mal tlinhavadaa mol t stado n soa ba-
nevola attonçlo. (Lé). 

Vo~es:-Muito bem. 
O 11!5r. Sontn Cecllln:-Sr. 

prositlente, vou enviar i mosa dms 
projccb, , o primeiro creando uma ca-
deira de instrucçao primana para o 
sexo feminino no districlo do L!:mpos.-
sado, município do C!ltnguazos; o o 
se .. undo autoriS.lndo o g<>vorno a au-
xiiiar as obras d11 igrPjll matriz. da 
freguezia da Madre de Deus do Angú, 
do município da L'lnpoldina. 

Quanto uo primeiro, nada tlirei, por-
qne a ~ua maioria por si só o recom · 
mendn, e quanto ao segundo, direi quo 
elle contem a reprodocçao da lei n. 
2'278 do ~de Julho de 1870, que nilo 
foi executada. 

u 8r. l\lene llor-Ten6o a hon-
ra de oll'erecer um projecto, em cnja 
jusl•llcaçAo p?ucas rale.vras direi, nllo 
só porque entendo desnec~s3ario fun-
damentnr a sua utll ídade, como por-
9ue o meo estado do saude n!lo o psr-
mitte. 

Nilo me alongarei em moslro.r a uti-
lidade do project '• como fez o meo dis· 
t incto col!oga da minoria, porque està 
ua eonsoiencia de todos nós que, $em-

pro> qu3 a n.o~somblea tr::~tnr elo molbora-
mentu das estra-las da pJVviucia, exer-
cerá um dos eeui mai.s legilimD.i ~en
res e pugnará pelos maiores desejos de 
tu•los os provinciáoo~. 

O project••,•1ue tenho 1\ honra do aub-
metter a coosideraçclo da casa, autori$a 
o presidente d'\ província a despenoler, 
a tê ã quantia de 30 contos ·de l'eis, com 
o• coocertns o_ r eparos d, o.trada que, 
partindo da estação do Chiadur, aa OI-
traria de ferro PoJrq 2.•, vai terrutnar 
no arraial do Eiei.rito S.1nto do Mar de 
Ho•panba. 
· Esh estr adâ que, sogundo e~tou, in-

fnrmatlo, é uma elas · melhores da pro-
,·incia, quo alli ja tw despel\~ido 
quantias bMtnnto avuhadu, acha·so 
hnjo em cslarlo deploruel; as ultimas 
enchento~. pro-lu~nlro!l pelas grandes 
chuvas, n•·rancarllo·lho pontes,destrui-
r!lo seu leito, 1le t'ormu que e lia se acha 
hoje quaSJ iotransit:n·el. 

Quandu se dcscutir es.te projecto, o 
t o for necossario, justiRcarei mais nm-
p!amaoto a necessidade do sua adopçlln. 

O 8 •·- N e l rsont-Sr. prosidtnte, 
V. Exc. me pormittir:i que submotu i 
considernçãn desta ill ustrada asiemblea 
o projocto quo passo n ler, diipen~amlo· 
me de fazer quaesquer observaçbos ~
bre e!lo, por ser sua utilidade de pri-. . . . metra mtu•çlo. 

Se, porom,honver neçessidnde,o jus-
tificarei quando fur dado para as dis-
cussc)es. • 

O 8 •·· Tocnnt.lns:-Vou ter a 
hnnra do remetter (\ mesa dois frojo · 
c tos que se r~com mend:lo, um pe a sua 
justiqa o outro poln sun utilidade o, di -
l'lli mesmo, ncces~ídade. 

Aguardo n dbcuiSão d'estes projectos 
pua eolllo mostrar a justiça de um e a 
uti I idade do outro. 

O 8 r . l''ranclt~co Nava••-
••o:-Sr. pres·dente, tomei a paltlvra 
para ufferecer à cou,ideraqão de:sta 
illustrada assemblea v::~rio1 projoctos, 
consignando todos elles medidas de 
grande noce!sldade parn as localidade.q 
n que se I'Oferem. e cuja fundam41nta-
çlo deixo do t~r neste momepto, ,jn 
por'\ue acho-me b~tanle incommoda-
do. Ja porque terei opportuoidado de 
fn z~l-o quando Corem aubmettidos â l.• 
discus~no. 

Silo os seguintes (U). 
O 8r. Vellotto :-Pedi.ndo a pa-

lavra, Sr. presideo1o, tive por BDY 
a pr.:sco ta r à consioleraçclo de~ota lll us-
tro a$Semblea divo~s prt.ojoot\)9, re-
ferente$ a melborameows ma teriaes Q 



mornes, que reclamtlo us dou3 muni-
cípios de quo se comprJe o 17. • district.o 
eleitor al,que tenhu, nesta cua, a hon · 
ra, embor a immerocida (não apouulos 
gercus) de represou UI r . 

Mas, Srs., avesso pnr natureza A tri-
buna. na carr ncia do IA:doso~dotes ora· 
torios (não apoiados) e, o que é mais, 
118m ao men'oa o h11 b:w de fallar em pu-
bliCll, esundu acos tumado a es;a lío-
guagem a r i da do ad vt•gado, pruthaao 
que ~.-xerço, a esaa linguagem despida 
dos atavto~ da r hetorlcat, sintu-me, em 
verdade, tum:1do de embaraço e como 
que tolhido, imp! ll indo-me sumente ll 
esta tr ibuna a coruc.encia iutuna du de-
ver do diflicrl PDCIIrgo que aceitei , es-
quecido ta lvez da reapousubili<lade, ~u
l'e rior a mrhhn~ torças (não apoiados), 
que toma \ra' .obre mim. 

Sr . presidente, en tendo que nós, 
os eleitos do povo pela IPi 3029 de 9 
de Janeiro do anno passado, temos obri-
gaçllo wais r rgor osa de empreg11 r maio-
res esforço~ no dc-sempeho du 10aodato 
que 001 foi commettrdo. 

Silo e:;tes os mou vos, Sr. presidente, 
que me ftzerlo, vouceudc; a natural drf-
llculdade que sin to ua tri buna, o rom-
pendo o silencio em que me Lenho con-
18f\'ado até agora, em quntu uiçoatLeu-
to a-1 judiciosa~ rtflexões dus nobres 
cullsgas; sAoostes, digo, os plOtivus que 
rne trazem A tribuna para cccupur li uL · 
tençAo da ca~a com a propo. içáo de me-
d.das que ontendu devem merecer a sua 
approvaçllo . 

. r.: objecto du primeiro dO>.tu proj~c
tos, que tenho a IJoura de su brnctt.ur 
ao juizo da crua, o pedido da decreta-
çtlo de uma quota pala verh1-ubras 
publicas-pnru o encanamento do ugua 
potavel na ctdado de Montes Claros; pe-
dido, com certeza, um dOli maia ju.tus 
e dus mais rasoa v eis doi que St.l têm 
aposentado aqui. 

Sr. presiden te, a cidade do Montes 
Claros I!, como todos sabem, uma da$ 
mais importao tes de toda a zona sept.,n-
tr.onal dosta provincía, ja pela )'rO~
peridade da ag rrcultura em seu mu-
nicipro, á qual só (al tüo meiOJ faet-!s 
de transporte para o apr<>vetlameoto 
completo du riq ue.zaa e dos productos, 
que em grande pa1·te se perdum por 
esta r asau, ja I16lu seu commercio, que , 
ape~ar da f11lta ou dtfllcu ldade de 
t ransporte, nem por isso derxa de ser 
um dos maia activos do n r.rte de Mioag. 

A indu~tria, pela propria situaçao 
geogra)'hica .Jaquella c idade, acha-se 
111li a inda muito atru ada. Entt etanto, 

lã acaba de ser estabelecida uma gran-
de fabrica llaturif!o e de tecidG:! de algo-
dtlo, talvor. uma das maia con.sidera-
verg da província, propr iedade de urna 
IIS>O..:iaçlo, á qual Coi concedtda garan-
tia de jur~a por esta anemblea, por 
lei de 1878. 

Por outr.1 lad r, o desenvolvimento 
moral e lntcllecLual dos habitantes da-
quella loculhlade orlo deix.a de ser no-
tavel pzt ra uma cidade ailuada no· cen-
tro do gertao, A distancia de quasi 100 
).,guas da capital. 

Nu entanto, Sr. pregidente, apesar 
da hnportaocia relativa d~~o cidad.e de 
Muotes Claroa, nllo ha ali i agua pot.a-
vel ; cs habitantu fazem usu da peasi-
rna o insutllciento a11ua do corrego de-
n\lmlnado Vieira . .. 

O Sr·. M. FulgeiU:io:- E' uma das 
aguas petores que wnho vl.to. 

O Sr. VeU0$0 .. que ll.:a, para alguns. 
ã t!Litaocia de mais de k rlumctro ; fa-
zem u:o dessa agua pe$ada, U~l.,bra, 
tuJrlada sempre pelos . muhiploJ e rn -
l'regos da corrente do rio Vieira , e essa 
mesma, occasiões ba, o~ fortes seccas, 
que dirniuue tanto de volume, que o~ 
habihntes fi crio ameaçados de se r prt-
vados cumplo:t.ament-:~ destu recurso. 

Mu•tva dus moradores preferem seJ·-
vir-stl das aguas de poços, &inda 
t•eiuros. 

Ora, nes>as condiçü&$, compreben-
dern os nobres deputado.! que aquel111 
pt•pulnÇ!o, que se calcula hoje ser su-
pen vr a 4000 habitaott a, e que teode 
constantemente a augmentar-se com a 
mudança pa1·a ahi de pessual de I)Utros 
lugares, luta com grande ditllcu ldade 
pura uLter e.te elemento usencial ~ 
vida humana. 

Sondo assim, Sr. presidente, pen~o 
9ue t.mho j ustificado perfeitamente 
(apoiados) o meu proj ectu, que pede a 
coo~ignaçAo da quantra de 12 coa tos de 
reis para caoalisaçG.o de agua potavel 
na minha c:dade nata l e onie resido; 
e espero que a assemblea, compenetra· 
da das rallles que aCJ<bo de expender , 
nlo nPgarA seu apoio li esu medida, 
coot.o que e lia conceder~ ao meu Fedido 
a sua benllvolencia, ou antes, farã jus-
t iç.. .. 

O Sr·. Seçeriano de Resencte:- E' 
uma obra de rnisericonlia. 

O Sr. S. Ferraz:- Dar do beber á 
qne rn tem sede. 

O Sr. Vello.so ... fa rll aos babitan:& Ja 
cidade de Montes Claros esta obra de 
misericordia, na ex pressao do meu no• 
bre collega, dando·lhea agua baatalllQ 

• 
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pua a utisfaçilll desta uaces,idade pal-
vitaute e orgeole, de qne ha muituj 

que olfertço e par11 oiferecer 03 outros 
f m nutra occa>iAo. 

aooos SOt reseote oquella localidade. (Muito~. muito Z...tn,muito bmJ). 
Vtto a imprimir os ~uintoa pro-Sei, Sr. prea1deoto, que a quantia quo 

peço é demuiadameote modica, e IJUr 
cert.o olo aort aullicieute para o fi•o 11 
que é destiu.da. 

Entretaot.o, formulando o JIIOU pro-
jeoiD I Jmell~ com. o pedido d~ quan-
tia, eu conto .com u pa trloli.sroo dos 
habi tantes daque.lla ctdade, que por 
roais de uma vez: ja ae toro revelado 
quando 88 trata de attender a oec:assi-
dades locae:~, para completar a quantia 
aulllcie~~t~ e n8C81S&ria a todas u obnta 
da referida eaoaliaaçao. 

NAo ha tabez: oa província, Sr~. , 
lugar em que essa necemdade 88 faÇa 
seo tir de modo tao proouuctado como 
na cidade de Mont011 Claros. 

Sl o peasimas as aguas que alli ae 
gutao; tant1 a do cor rego V teira, 
muito pouca, CllroO a~ aguaa de cis· 
ternas qu11 acabei de d~rever. 

A 1sto accresce que no Ulterior da 
murit e nas ruas adjacentes sepul· 
tavlo-so OJ mortos d• rreguezia até ha 
pouco tempo, em quanto n&o havia um 
cem1terio, roelb.oramento tambem no-
to.vel , que deve-se ao~ patriuti~>s es-
forços tia caonra munic•pal, dos pro· 
priO! b.abitantes e princtpalment.l á 
Lnioiativa ded1cada do um ú1guo sacer-
dote que roi parocho ddquelle lugar, o 
qual muito ae tem recommondado A bo· 
nevolencia publica, em t.odas as paro-
chias em que tem e.~do n~o cara~:ter. 

AJi cl.tero.aa, de que f•llei, são aber-
tu nos patooa daa e&>as, muitas Yisi-
obas da igrvja matriz. 

Ora, ja ae Yê que a agua filtrada de 
terrt~nu~ nestas condições nAu poje ser 
agradavel, e mQito menos bygteo1ca. 
(Apoiados). 

E' facil de comprehender .. e por isso 
meJmo qoe o melhorllmento que peço 
para Montes Clarcs ira muitu poduro-
~amente concorrer para melhur.r o et· 
tado .de t&lubridade, ali&$ nlo mau, da 
c idade. (Apoiados). 

O 3r. Morel~~hn:-Tem justillo~tdo . . 
per!e1tamente o seo proJl!Cto. 

O s,-. Vello&o:-t)r. presidente, ao 
lenntar·me, eu d i110 que finba apr e-
sentar A consideraçao da assemblea dl-
nrros projectos; mas, como ent~ndo 
que nlo devo continuar a íatigar a at-
tençlo dos meus nobres coUogaa (nao 
apoiado$; utam~ ouoi11do·O com mui-
to pranr), limito-me .• l!preseutar 
• queile que íttndamllntet, r618rvaudo-
1Dt para apllcar.o objeoto de maia ~~ 

j ro os. 
N. 70. 

A assemblea legisla ti v.& provincial do 
Minas Geraes decteta : 

Art . . unico. F iça pert.eQçeDJ\9 á fre-
guezia r! á cidade do Entt;e R ips."' !a- • 
tenda du otdllt\lo Jo~é Joaq ui(ll Yi.eira; 
revogadas as diapo~iÇt,_ erp contRarÍQ. 

Sala das sOS!õet, 14 de Agotto...de 
1882.-MoretJ~hn, K erdole, A. Vel-
loto, Nel!on, A-ugu.t_to do ,A.mar.al, lt(. 
Fulgen..'io. 

N.7l. . 
A assemblea ~gi~la,tiva proviqci.al de 

Minas Geraes decreta : . 
Art. 1. • Fica «rea.4a uroa escol~ de 

instri!CÇllo pt·imaria elementar para 
o eexo feminino na paroçbia de D'.•r&.J 
do Tuno, município do Pomba. 

Art. 2. • Revogao-se as dispooi~õeJ 
em conlario. 

Sala das eessu.s, 14 de Agost'.l de 
1882.- SeueriallO de Resende, lo4o 
Lui•, Menelio Pinto, V. Ca{é,Augusto 
do Amaral, F. No:oo.rro, Nelsotl, 
Kerdole, D1·umond, Jose Rufino. 

N. 72. 
A as88mblea legislativa provincial 

de Minas Ceraes decreta: 
Art. 1. • ..Fica autorUI\do o governo 

a desp•uder pela ferba-{)br.aa .J>Uilli-
cas- a quan ia neceasaria para concer-
tos o conclu~Ao do lheatro de S. Joio 
d'El-Rey, propriedade da provincia. 

§ 1.• A impo11·tancia dos ltlugueis 
de.~te tbe&tro, do que romonte esLAo 
bonlas as sociedades dramaticas ,da 
c1dade, reverterA S41Dpro em beneficio 
desie eJiftcio. 

Art. 2. • Re•ogllo se as di~posições 
em contrario. 

Sala das sessões, 14 de Agosto de 
1882.-SeveriawJ de Resende. Jo4o 
Lui~. Menelio Pinto. V. Ca(e, Au· 
gt~lo do Amaral, fl. Navarro , Ntl-
8tm, Kerdole, Drumond .. 

N. 73. ' 
A assemblea lerfelatin provincial 

de Minas Oeraas deo~ta : 
Ar L L • O governo da proviocio. 

fica credilado oa quanlia necessaria 
pnr a. occClrrel' As despezas seguintes : 

Auxilio á canaliuç!o de 11gua pota-
vel na freguezia de Na>areth, um conto 
de rei~ ; auxilio As obras do celiÍiterio 
da fregue!llta 'da ConceiçAo da Barra, 
quinhentos mil reit, amba.s M ·munlcl• 
pio do S. Joio ele El·R•l· • 
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·Art. 2.• Revoglo.se as disposições 
em concrario. 

S.la das sessões, 14 de Agosto do 
181:12.-3dWTiano ck Ruem/e, Jo4Q 
Lui.:, Menelio Pinlo, V. Café, Au-
gusto do. Amaral, F. Naoarro, Nel-
ton, Kerdole, Drumond. 

N. 74. 
A asaemblea legi-lativa pr.Jvincial 

de Minas· Geraes decreta : 
Art. 1.• Fica aotortsado o presi-

dente d~& provtncla a deduzir da vorba 
-obras publicas-as seguintes qucllas: 
pna as obras da ma triz du citl~&de de 
S. Joio tl'El-Rey, cinco contos de rei• i 
paru. as du. igr eJa de S. Gunoiàlo G.&rcia 
11a me~ma cctlade, um conto de reis 

Art. 2.• Revogll0-$8 as dispo.ilÇÕ.!:! 
em contrario. 

Sala das sessões, 14 de Agosto de 
JS!si. - Seoeriano d8 Resende, Joa.o 
Lu t;, V. Cafe, Augusto do Ama~al. 
F. NaD(J.rro, Kerdole, .Drumond. 
Nel$on . 

N. 75. 
A &hOmblea legislativa provincial de 

Mious Ger .. es decreta : 
Art . uuico. Fica o g<~verno autori· 

aado u dufeuder a quau tia de 5:0:10$ 
para auxt o das ob· as da igreja matriz 
lla Madru d11 lJeu.s do Angit, tlo municí-
pio da LeoJlOldina; revogadas as tli~P"· 
otçüe.i em contrario. 

Sala tlns sessões, 14 de Agoat.o de 
1882 -Santa Cecilia. 

N. 76. 
A assemb!ea legislativa provincial 

dd Minas Gt!raes decreta : 
Art unico. Ftca creada uma ca-

deira de iustrucQAo primaria do eexo 
fuminino uo di.tric.to dJ Empca~ado, 
muu•clpio de Cataguazes i revog11das as 
di.sposiçll:s em comru rio. 

:Sala dns seseoes, 14- de Agosto do 
1882.-Sanla Cecilia. 

N. 77. 
A usemblea l egislativa pro,·incial 

de Mina:. Oer aes decreta : 
Art . un tco. Fica o governo da pr o-

viooul autorisado a despender pela 
verba-obru publicas-até à quauLta 
de 15:000$(100 . com os concertos da 
estrada quo da cidade de Marianna vai 
ter a da Pon1e Nova, de formn que a 
mesma se pro.te a vehiculos de rodn-
fíOID i revogadas as dtsposiçôes em coa· 
trarto. 

S .ta das sos:õea, 14 de Agosto de 
181:!2.-M anoet Fausli110, F. N aoar-
ro, A. Cesario, J oao L ui.:, M. J . de 
~mo1, PaWX~o, Drumond. 

• 

N. 78. 
A assemblea legisla:tin provincial de 

Minas Oeraes decreta : 
Art. I ' Fica o pl'faidente da pro· 

vincia autorisa-lo a de~p9nder, desde 
j:t, pela veT.ba- )bru publicas-a quao-
lia de trintu coa tos de rei•, para os cun-
Mrtos da estrada que, par tindo da es-
taçno tio Ch'iad 1r, na fl.!ltrada de ferro 
Pedr,, ~.·;~vâ terminar no arraial do 
Espírito Sanlo do Mar de Hespaoba ; re-
voga•hi~ a• disposições em C41nlrario. 

S R. ·& l a das !Osfclôs, 14 de Agos· 
to tle 188~.-Menelio Pinto, M. J . 
úmos, Fnix4o, Drumond, A. Cua· 
rio, Seol11'iano de Resende, M Fat~~
tino, · Âl tJttt:uohrt, M . FulgeACio, 
Nelsow, V~ :.Cafê, J. P. X. ela Veiga, 
R . ela útfl,Augusto do Amaral, Vlau· 
dio H .Diíárle. . 

N. 79. 
A assemb!ea leg1elatin provincial 

de Mina~ ' àeraes tlecreta : 
ArL. unico. Fica o governo da pro-

v.ncia autorisado a celebrar com o da 
proviucia de Ouyaz nju ~ t.e, no sent ido 
de ficarem la~nlos de todo e qualquer 
impo~t-J productos, mercadorias, car-
gas e trarego que, de qualquer pont\1 
desta província de M1nus Geraes, so 
tran~portarem para outros pontos desta 
me-ma proviocia, passa:ndu pelas bar-
reiras goyanai no Paraoahybm, da 'for. 
do rio S. MarCO! para cima, em terrenos 
de obrigado trajecto, e que slo contes· 
lados entre as doas províncias; revoga• 
das as disposições em contrario. 

SJla das eess!les, 14 de Agosto de 
18:1~. -Nelson, Olegario, WetiCeslau, 
H . Sales, Tocantins, .Drumo11cl, Joao 
Lutz, Kerdole, R. da Lw;. 

N. 80. 
A nsseroblea l'lgislativa provincial 

de Minas Gcraes decreta : 
Art. unico. Fica o presidente da 

provmcia autori~aoi11 a d~pender , desde 
JB, a quaqfa de novecentos e fe&eenta 
mil oovecél)tos e vinte rei.,, ou a que 
se ver•ftcar, tirada da verba-exarei· 
cios llodus...:..., para satisfazer o d tspusto 
ao artigo· nnlco da lei ri. 2442 de 14 de 
Novembro de 1877 i revogadas as dis-
posiç/Jas em C<Jn'trario. 

Sala ·aa, sessões, 14 de Agosto de 
1882.-Toca?ltlns. 

N. 81. 
A a~semblea l~gi$lativa pr..lvinolal de 

Mina1 Geraes decreta: 
Art. uo co. Fica elevado 11 c .l.c'·c-

ria de freguezia, com as divisas qu~ n 
camara municipal de Cabo V&rdo mar-
car, o districio do Monte Bello, termo 
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de Ca,b.o V erJe.; rev<Jgnchs .as dispos,i- Sala das se~s.õe$, ~.J rle Agosto de 
~ lltb oooú-arto~ ,. i · ;. l882.-F1•anc1Scl> Naoorro, IY ences-
: Sala das S8:1Slfes, 14 de· A. gosto de klu; Ao. Cesàrid, Olau4iô• 'R. Dll4!·le, 
188~-!- Ntt.varro, lflncestau, A·. V. Ca{ê, )(né' Rufino,,li.t~ustb do 
Oes.ario, Claudio H~ 'Dfiairlt, NuM ~+naràl. 1 .. • 1 t 
~u. .. i 1~a , I"J 1 .. "-N. &. ,. , 
· r · ' N. ~- • iJ ' · A! ·assâmblei legiê'lat;iv. prôvi~ial ' * assemblea l.ial~t.i._va 1roviÓci~ de Minas Ge'fae's· decreta: •I• ~·· · 

qe ~u111 ~caà$decreta :- •· Art. 1. .. 'A~ di·v.i&U•: eotr~ ~ iuàni-
. Art. l. • Fie-l~ oJpte.sfden.te: da pr~· e i pios d~ J~guctf'J ;e '8 • ..19114• ~âniso 

!i~!)ia .lll!~rtl.ldó a .JlQóéeder êár.Li dt) plfO' tado dó 'Sápücah-[- 'BórlO! u àe· 
. PW!Uac,eu.~iCll ao · ·çi

1
daã&o Ji'ça~éi~ClO 'I!'U;inUiii!JJ.Prlnei'piO:ô-;·n• :.r.ze.n11a- que 

ADacluto de R,cl86o,óe, f&o~Íaenia na fre- foi da 'fallij(fida I>'.' Froocüê:it de 'Pauhl 
gueÍía'Ae ,Sap~a ~iJ,a.io Rio .C~~o, t~i·- tle ~H!óira'~·ln.y (~'hjll . de ~tus h.et-
mo de Calío' Verdê, depoi~ QJle.mpstÍ-àr- 'diliro) 1'perte1·d,~lla'· do t'eneu'te~,La-
~ !wBilita~~ por ~!J4ne'~ pc~taiips 'pé- dislilu 'Flerell'll ae·eamlbé,sabem pelas 
railte oommuss~o oomeada,M4o.g11v.e~!l-9· divisa,. da'Jctila r-4a• 'átá encontrar 

Art. 2. • ~•c4o revogad~ ai djsp 1• a!-terrae que l'or!lo-de · •J\ntonio< [11·~· 
aiçi}es em ÇOJ:II.rario. , ' -e,d'abi', :tguas Toll'tentes 11' (enli&P.JÍO 

Sala das sessões, 14 de Agos!o de alto da s~rra dQ.s c Pires, .. •taàlbem 
188~.-F. ,Naoarro, Wenceslau, A. conhecido pdr Sânta' Lozia: · '·· 
Cesario, Claudio l{./JU4rle, ,V: Cq(e, Pelo la-to oeposto~· :as·lliviursltlr.l 
José Rufino, Augu.rtp (l~ 4-maral. as mesmâs da 'fazentfa rreferida; a (})lal 

6carà1pel'tenceodo ao munícÍpio de' Ja-
N. 83. goary ali\ ns 'divisas. da província .de A assemb1ea legi8lativ& provincial ., p 1 • 

de Minas Geraes decreta : "'· au 0 • • 
Art. 1. • A fazen:la do c Mor~o .Ca- ' Art .. 2:• FiCAo' r<>voga~as às ~!sp&-sições em •eantra\-i o: . · · • . 

vado • · propriedade do tenente coro- Sala ilas se!!l!t's, l4 ·de Agosto. de 
nel Joaquim Pio. da Silva, fica desmem- 1882.- Franc.isco N'ii.!Jarro:. Wet~-
brada da freguezia e·termo do Carmo lao, A. efesari()', 'C~udio H ·· .Dtk~·le, 
do Rio. Claro e aonexada• à íreguezia v. 'lJafé, -Jose Ruflno, A-.ug'flstp. do 
de Santo R1h do Rio Olaro. - Amaral. < 
_, Art. 2. • Fica~ revogadas as dispo- N. 86. . . 
111ÇÕ8a em coutrarto.. A bl 1 · 1 t' ... · 1 Sala das .seasões, .J4 de Agost11 de &SiOm ea eg•s a IV& pronuçla de Minas Geraoa deereta: • • 
1882.-Francilco Navarro, Wence8· Art. uníoo-. F·ie!oreunidos em um só 
lau, A.. Cesario~ Claudio H. .Duarle, o~ dois cartorios de I. • e 2~ tabellilles 
V. Café, José Rufino. At,gusto do e eszrivAes do judicial do .Musambinho, 
.Amaral. por desisteneia, morte ou vaga Cf<~ quai-

N. 84. quer d'esses funcionarios; revogaclas 
A assemblea legislativa provincial de u disposições em contrario. 

Minas Geraes decreta: Sala das se~sões, 14 de A.gosto ·de 
Art. V Fica o presidente da pro- 11!82.- Franc'iSao Navarro,' Wénces-

vincia áutorisado a despender· peh lllu, A Cesario, Claudio H. D~e. 
verba-obras publiC!ls·--:~s seguiutes · V; Café, Jose Rujlno, Au~uslo do 
quantitn: 3:5!)0$000 com a desob~troc- Amaral. · • . 
çto llos rios Cabo Verde e Musambo, N. 87. · • 
nos municiptos do Cabo Verde e ,..lfe· · A as..<emblea legisJa\iri proTincial 
nas; 1:000$000 com a recoostruoção de Minas Geral\!' decreta: 
da ponte sobre o rio Cabo Verde ,na es- Art. 1. • A trague~ ia d~ N. ~.' ,da 
tnda q'aé de Cabo Verde segúe pàra Conceição da BOa Vista, ·ae\ualmenttJ 
Alfenas, passando pelo luP,r denomi- do termo de .Ufanas, fica 'ànlletadà ao 
nado--Ponte-lateoda dóctiladlto Fran- de Cabo Verde, a qúe sempre porten-
cllco Sabino de Fi~ueiredo i 3.000$000 ceu. • • • 
para auxilio âs obras da matr.z de Cabo • 
Verde ; 500too0 para' as obras do eo- Art. 2. • Fic4o revqgadas &l dispo· 
canamentu d'agua p1tavel dos Botelhos aições em contrario. 
e 500$000 para auxilio de iguaes obras Sala• das ~es:~Oes, 14 de Agosto 'de 
ria cidade do C"abo Verde. 1882.- Frp.ncisco•Navm+o, Wetwes-
~Art. ·l!. • Fielo revolf!ldas as di.spo· lau, A Oesario, Claudio H • .Du.at·le1 
al~euill con~rai-io. Jose RupM, ' 

• 

, 



• N. 8{1. 
A ,_,alhlea 1eglslàt:n provincial 

de Miou Oerpee decreta: 
Art. I. • Fica elends i cateroria 

de vil la, c~m a mesma denumioaçao, a 
f"fllol&ial de Saata Ritp. do Riu t.:laro, 
do munictpio de <;:.l,o Verde. 

Art .2. • O ncYII •nrcipiq se oom-
pori da,fret•~Aa da vUI~t _e do clistri-
cto do Bem Jt'ettt da,Penb'à, que llcari 
elevado i categoria de rregueaia, com 
as auu actuu diYisa•, tambum de&-
membrado do termo de Cabo Vento. 

:Á C)\ a.. Este mü,alcipio se ri todos 
01 uiBoiol eM ju•tiça creado1 Pf)r lei e 
perl.noer• ' Cúmarc& de C.ldu, de-
veodll NC iA•tallado logv que 01 MUS 
habitan\eS apresentem 0$ oecessarios 
edi8clos. 

Art. 4.• Ficao revogadas as di•po-
aiQC}es eto I.'Oolrario. 

Sala du sessõile, .. 14 de Agneto de 
188~.-Franci.tco Naoarro, Wences-
lau, A. Cesarw, Claudio H . Dlfarte, 
V. Ca(~. Joao Lui~. R. ela Lu~, Gus· 
latx1 Pennll, Josi RufiM, Apg!48.IO elo 
.A.nwral, Kerdok, Drumond, Newm. 
TOCGtttins, M . J . únws, Santa Ceci· 
lia, Blat Fortu, 0/egario, Pa,ia;do, 
Se~iano tk Ruetwk, M . lf:auui-
,a, Mor«zsohn, A. Velloso, 1Venelw 
Pinto. 

N. 89. 
• A auJmblt'a l egislat.iva proYincial 
de Minas Geraes decr11ta: 

Art. I. • E' o gÕyeroo da proYin-
cla autoriaado a de~pender pela verba 
'"- obra• publica~ -a qwuuia de 
12:~ com a canailaaçf.O d'.gua 
polavel IIIA cidade de }fontes Claro$. 

Art. 2. • RevogilÔo-Je u di•p()stçclet 
em contrario 

Sala daa aesrGa~. 14 de Agosto rtl e 
1882.-AJigustQ. VeUo.so, Sales Pei· 
a:oto, C. Sena, TOCGntim, PaclrtJ Ker-
elole, R. ela Luz, J Odo LtU.;, Bia~ 
Fm·tes, M . Fqlgencw, Menelio Pin· 
to, A uguslo do .A ma1•al, Clauelw H . 
Duarte, Nello~. Te~ira ela Motta, 
/tlorel;;shon, J . P. X. ela Veiga, Y. 
Cafe, Drumond, &oeriano de Jlu!n-
de, F . Naoan'O: 

N. :oo. 
A assomblea leglslafi'va proY ncial de 

Minas Oeraes dec• eta: 
Art. I. • O 'presid~nte da província, 

pela verba-·obras publicas·-,8ca auto· 
rieado a desponder aaquantia.sseguinles: 
a de quinhentos mil reia para concertos 
da ponte dentt'o do ,xmial do ltaàbé 
do Serro ; a de dou• contos de rei• para 
faotura de uma ponte sobre o rio Gua-

• nhans entre as fuenda.s doa. cldacl.lot 
Joaqa~ Ferreifa Oampoa e Vall!rianu 
Fídelia do Carmo, 11& e~trada que da 
cidade do Seno se cim.e ao Rio Ver-
melho ê mon~cit io do norte: a de uU\ 
conto e quinhent01 com a factora cfe 
uma outra ponfe iubre o m11mo r io 
Guanflahs ·no lugar mais apnlprlado 
na e~t"da que do ltililbl' db Serro 
~e dftlga \lo Rio Verróelbu. 

Art'. 2. • lh!!&S pôbtds áNrld mad· 
lladlls ôlf~tuar pela calnara M'Uhiótp:ll 
'dó Serrc, em Yista de ot~mento 11 
p~nta ' leYáutada por colnmBiOes por 
éUa pome!Wa. 

Art. S. • Revogl•·se a.s di•poslç&Js 
em eóo•tarib. 

Sala · 4U .essdos, 14 de AgOsto de 
1882.--Tocanhns, V. Ca[i. 

N. 91. 
A.. aioedlblea tejrisbii'ta pro•incial 

de Mit.lu Geraes decreta : 
Art. uoico. Fica o· presidente da 

proviuc!\l autoriudo a d~•J!euder pol:t. 
nrba·•·,uhras publ1cas·-a quantia do 
1:000$000 pua auxtliar o~ concerto~ 
da punte d11 .Saarameuw, soba·ot o rio 
Nvruba; na rregu .. z·a do Ouarany, mu-
nu:lt•íll .!11 Pomba; rno&adas as di.apo-
liç~ em e.JuCrar .o. 

Sala das sessões, 14 de Aro*'o de 
1882.-Jou Ru(ino. 

N. 9"2. 
A assemblea legislativa pr.,vlncial 

de Mtoas Geraes do~ereta: 
Art. unlco. .E' o governo da pro· 

Yincia autorisado a. dMpe.nder, pela 
urba--ub:as publicu-,até i quantia 
do 2:000$000 com reparos da matriz 
dll N. Senhora do Gt11ri11, dv municí-
pio da Diamantina ; ficando revogadas 
as d t~posiçbes em contt·ario, 

Sala das sessões, 14 de Ago1to éie 
18!!2.-A14gusto Yelloso, Sales Pei-
a:oto, M F14/gencw. 

N. 93. 
A commi!!IO de estatística, à que toi 

preleuto a petiç!o de Jo~é .Heow P~i
xow e ttUtr~. em que Jl.edem a paeaa-
gem do iua fazenda ou d11tricto da San· 
)a ~rLjl.'ra, do muoicipio do Musambi-
nhp, pat:a o d,o Jacuhy; 

Atteodendo !• lra.d~ ~r ollea apre• 
eent~das;· é, de parecer que se -adopto o 
seguinte prc,jecto. 

J\ assembloa legial&tiva proYindltd 
de Minas Geraas decreta: 

Art. unico. Fica deamembra•la lia 
distliclo de S3Dta &rbara, dv n.u.u~l· 
pio d11 Muaambioho, e annexada ao de 
Jacuby, a·fdenila de propriedade doa 
cidadao•, J~é Bento Peixoto, Beróár• 
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dino Maria da Silvo, Bern:mlino José 
l'etY!lto, Francts;o Uomes da Fonseca, 
João Francisco de QueirvE, Man\lel 
lldniO Pdixow, Anwuio Gumes do Fon-
seca o Ildcfou:so 13onto Peixuto; revo-
g :11t11s llS di~thUÍt;ÔJ~ em eo•nlrario. 

S tia dWI comma~scle.c, 14 de Agosto 
de 18-32.- Jil. Faustino. F. Nar;arro. 

IH. 
A asscmblea legislativa provincial 

de Minas Geraos decreta: 
At·i. uoico. Fica o go,·erno auto-

risado, do.do ja, a despeoder a q uan-
tia do 8:000$000 com um encanamen-
to de agua potavol na cidade dtt Oli-
vei ra; rev.ogadas as disposições em con-
t ra rio. 

Sala du sgssc)es, 14 de Ag•·slo de 
18g~.~João Lui:, Padre Kerrlote, 
R. da L"•, A . Velloso, IV enceslau, 
F. Navarro, M. Faustino, Severiano 
de Rese1•de. 

N. 95. 
A auemblea legida11va proviucial 

do Min.u Gea·a~ ·decreta: 
Art. 1.• Fica o governo autor isado 

a despender pela verba-obras publi-
ca.s~a qu11otaa de 2.000$000 curo os 
reparot .Ja igrfj a de N. S. doi Penha 
do Arra ial dv .Btchinhu, Ilha I tl11 tn~>
tr.z de S. Josá d'El - tt11y. 

Art. 2. • Revogao-s.; as dlspo:iç.õe> 
em conlnt rio. 

Sala du sessões, 14 de Agosto de 
1882.- J odo Lui;, Pndre Kerdote, 
A . Velloso, IV enceslau. M. Fat~stino, 
Seve1·iano de Resende. 

N. 116. 
A assemblea leg islativa pNvincial 

de Mina~ Gerues do.,r.lla: 
Art. I. • FicAo reslabelocillas as di-

visas en t re o~ lermos de :i. Jo.1v d' EI-
Rey e :i. Josá d'~l-ltey, pelo l~au das 
Mor tes, continuando a perteocer a fro-
guezia do S. José d'El ·li~y o lug&r de-
nominado-Porto ltual. 

Ar t. 2. • Rovogdo•se &i disposições 
em contrari11. 

Sa la das sessue~, 14 do Agosto de 
1882.- Jolfo Luú, Santa Cecil ia, V. 
Cafi, (}ustaoo PeMaa, Baas Fort.s, 
Menetio Pinto, Padre Kerdole. H. da 
Ltu, A. Velloso, \Ytneesla"• Jl. Na-
t:arro, M. Fauslfno, SeoeriatlO de Re· 
sende. 

N. 07. 
A assemblea legislativa provincial 

de ~tinas Geraes decreta: 
Ar t . I. • E' o goyerno provincial 

autoriüdo a dospeud<~r a quttotta no-
çes!aria !>a ra a construcçau do uma 

• 

I.O=l 
ponte sobre o rio Sapucaby na ciciAdo 
do I tajubâ. 

Art. 2.• E' mais o governo aut.uri-
~do a despender a quanti11 necessari11 
para a coruprtl!lns l ou te• · coostruidl\s, 
uaua no riu Lour~n,.o Velhci, uo lla-
jubà, entre a:1 Cazeudoa dus cldadloa 
Jusé Gome:1 Vieira e Silva e Manoel 
Mac.h <do, e outra ·na povoaçlô de S. 
Rita du Sapucaby, sobre .o rio Sapo· 
caby. 

Art. 3. • E' igualmente o governo 
auturisadu a de.poujlor a quantia de 
master para os urgent 1S concer toa da 
es trarla, quo da cuJado do· I tajubA se 
dirige à rocebedoria dn ltajubà. 

Art .. 4.• F tcão revogadas iU dispo-
sições em contrario. 

Sala Jas sessões, 14 Je Agosto de 
1882.-R. da LuÃ, Seoeriano de Re-
sende, J. P. X. da Vêiga, Padt·e 
Kerdole, Augusto Velloso, Jo4o Lui.::, 
F •. YaoaN'O, V. Café, Menelio PmttJ. 

N. 118. 
A ossemblea legis\ati'l'a provincial 

de Mtll!ls Oorae;~ decreta: 
Art uoico. Fica oreada uma aula 

de latim e francez oa cidade de Santo 
Antonio do Monte; revogadas as dispo-
st~l!es em con lrario. 

Sila das S65Siles, 14 de Agosto de 
1882.-Pad,·e Kerdole, A. Veltoso, 
.ll o1·et.:shon, Augusto do Amaral, Se-
t~eriano de Resende. 

N. gg, 
A a 'semblea legislativa provincial 

de Minas Gcraes docrela: 
A.rt. unico. O go•erno é aulori~ado 

pela verba~iostrucÇ4o publica- a au-
xcliar com a quantia do 2:000~000 o 
cullegio de Patauguy, dirigido pelo pa• 
dre Amorim, panl educaçào de rneoauos 
j-Obr~s, que forem dojtgnados pdla re-
spectiva camara munacipal da mes-
ma cidarle; revogdo-so as dasposiçõos 
em coutruriu. 

SnJa das se..-sões, 14 de Agosto de 
1882.-Padre Kerdole, Augusto Vel-
toso, Jfo,·et::shon, tluguslo do Ama-
ral, Seoeriano àe Resende. 

N. 100. 
A assemblea 1egtslativa provinci11.l 

de Minas Geraes decreta: 
Art. O governo flctl autort!ado pell.\ 

verba-obrus pu.bhcas-a mnndar en-
tregar â c11.mara munic•pal de Santo 
Antonio do Monte a quan~ia do 500$ 
para compra de um relugio, regullldn r 
publico, parn a mesma ctd11de. 

§ l.• l~aca igualanen to autorisado a 
mandar entregar A oamara do muuict-

• 
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pio de Dor'" do lndaiâ ou do Abaeté 
a qut.nlia de 500$000 pàra a compra 
de um ur-o~me para regulari;ar o lrau-
sito d' b·,rca Jo porto do Bernardo, no 
r io do S. Franclsct~, no mu111cipio de 
INrea do Iudaiâ. ltevngadas a.~ dispo· 
aiçOes em coou·~ rio. 

Sala da~ se:;;õJ>', 14 d.J Agodo da 
1832.-Padre Kerdole.' Padre R. da 
Luz. Tei3;eira da Motta, Augusto elo 
Ama•·al, Se!lerumo de Resende. 

N. 101. 
A assemblea l<gi~lativa provincial 

da Miuas G .. raes decr.~ta: 
Art. 1. • As divisas da pnrochía de 

Bom Despacho com a da :)&uda ~o.o pelo 
esp1gl o me.·t ro, que fenece uo rio 
Lambary, flcan·lo perlt~oceodo â pa-
ro;hia de B •m o~spachu as fllzeodas 
do capiUo Jusé Piol.O da Fouseca o 
.Pintora<~. 

§ 1.• A, divi!Bs da par.~ch:a de Pi-
tanguy cou1 a do Mura vi lhas são p :lo 
ri boinludenominado-Riacho Fnndo- . 
Rev.,gllo·se a~disposi~os em contrariv. 

Sala d.s . e,sõe~, 1 ~ de Agosto do 
188'! .-Padre Kerclole, Teia;~ira da 
M otta, Moret.nlwn, Augusto do Ama-
ral, S~ceriano de Resende. 

N. 102. 
A aatembloa lezislati 1•a província.! 

de M10a~ Garaes decreta: 
Art. 1.• Fica o pruidt!Dla da pro-

vlncia aut.•r s •d • a auxiliar com a 
quoh do 5:000$000 as obl'as da matriz 
daS· Caet.ano da Vargom Grande, do 
muoicip•o de lt.ajubâ, bem COIM com 
a do~ l :OOO$OVO para s .r em~regudu 
nas obras neco;sari:lS para o augmooto 
da area do act ual ce1uitorio da cidade 
de Ayuruoca. 

Art. 2. • Essas quotas ser lo dedu· 
zid11~ da verba-obras publlcas-do 
actual orçamento. lwvoz«o·se a, du-
roslções em contrario. 

Sala das sessões, 14 do Agosto de 
1882-Dr. Silvestre Ferra:. 

N. 103. 
A assemblea legia!.ativa provincial 

de Mma~ Gerae;; decreta: 
Art I. • Fica creadu na escola de 

phnrmacia desta capital urna cadeira 
do tox1cologia. 

Ar l. 2. • E> t a cadeira sorâ anoexa 
As de thernpenttca, maloria medica o 
pharmacia, que constituem as mate-
r ins do 3.• anuo, o u'olln lerâ o respac· 
tivo prof6!'sor. 

Art. 3 • Rovogão-se ns disposiçõ.s 
em contrario. 

Sala das sessões, 14 Je Agosto de 
188·~.-H. Sales. 

Finançat e imtrucç4o publica. 
O 8r. Xavier da Velga:-

Sr. presidente, o requerimento, para 
cuja apresentaçlo peili a palavrli, é o 

·seguinte (11). 
O almple~ onuncia·lo olos assumptos, 

da que se occupa e"oroquerimento,bem 
t•ovela 11: V. Ex c. e A casa que nem um 
caracter politicosalhe pode emprestar. 
(Apoiados da minorta). Ver~a sobro 
qul!st~ arlminLstrativas e acJoomicas 
o, robretudo,diz respeito A observancia 
da lei. (Apoiado elo Sr. Seoeriano de 
Resende). 

Sl'd. , todos os dias (a a sessa:o de hoje 
é disso um tosl.emu nho eloqueotissimo) 
sul'gem n'est:l casa projectos quo, uma 
vet a loptados. terao d 9 onerar gran-
demente os co•fros publio;os: ou esses 
proje;;to~ não ~rllo cooverlidos em lei 
ou, si o forem, ficarllo como lettra mor-
ta, moro oro .to nas paginas de nossa 
collocç;lo legisla ti v a . 

Em grande parte, a rasllo disto pro-
vem da ci rcumstancia conhecida, mas 
nllu assaz demonstrada ainda n'esta lri· 
buna, de quo uma rarte c.msideravel 
das rondas provincia~s, fruclo de im-
post •s exigi doi do' contribuintes ... 

O Sr. SeveriantJ de Resende:- Suor 
do povo. 

U Sr. X . da Veiga . .. suor do povo, 
como acaba de rl •zor o mou nobre col· 
lega, n:to enlra clfectivamonte para os 
cofres publicO!. (Apoiado do ~r. M . 
Fulgencio). 

Silo cunhecidas as dilap'daçOea, ~!o 
notorios oa desvios dt~s drnhei ro.s' pu-
blicos, mais de uma v1 z d~nunciados 
nesta tribuna e na imprenSl. Entre-
tant.•, ou porque o re.•pcctivo expedi-
ente o~gota as forças de nossa admiois-
t raçAo, ou porque seu espirito ua.o se 
preoccura de objecto ti o gravo, como 
ou o reputo, n verdade é quo quasi nun· 
ca a~ providtlncía~ >'tlO efllcaze~. mesmo 
quando odoptadas pela administraçllo. 

Alem d'i~s11, Sr. presidente, é pre-
ciso quo nos convençamos t dos, maio-
r ia e min•1r ia, de que os inlerosses pQ• 
bl iC06 reclamao men11s legislaçao o maia 
flscat.aaça:o. (Apoiados) . Qu' valo de-
cretarem-u boaa me1hd14 oro nossas 
leis , quo iroportancia poderllo ter aotos 
leg:~luti vos no sootrdo de auxiliar-se o 
prugres~o da província, quer em rela-
çao li iostrucç;lo, quer no que dtz re-
speito li sua v iaÇI• •.~o essas leis 6c4o ..• 

O Sr. T. da M otta:- Letlra m"'rt!'L 
O Sr. X . da Veiga .. lettra morta, s~ 

os abusos comroet tidOJ< pelos •genta< da 
adm1oiatraçt1o nperior na., ~ao '1Ddl• 

• 

• 

• 

• 
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cados e punidôs, com() 11 lei reclama e ó 
do necessidadef! 

O Sr . .Drumond:-E' bon:. apontar 
os abus11s, ieuuncí11l-os. 

O Sr. X . da. Veiga; -Eu o4·• ,·eobo 
lleuunciar 0$ abu~u~, vtnbu pedir a 
admio!slraçt[o que not CotnHÇ& os d•l· 
cumeotns necEMSarios .... 

O Sr. DrurMmd:-E' porque des· 
confia que bn abusos. 

O '!r . X . da Veiga ... para pGdermos 
f11rmar juizo seguro sobr e factos in-
digi tados pela voz publio:a. 

N4o é um motivo politico que me 
traz A t 1ibnna; se o tovesse, o exter-
naria com franqueza ; slo o interesse 
peln causa publica e o escrupul'l rio 
cumprimento de meus deveres o~ unicos 
movei~ que bo;e ma forçâO n npre:~en
tnr &:~to requerimento. Us assumptos 
de que elle se o:cupa, CJDforme a casa 
terà observado, >l o taes que uxigem a 
nossa mais nccurada attençao. Trata-se 
de objectos qu~ excluem qualquer mo-
vei político, que o4o admittem pro· 
veoções pnrtidarins, pois constituem 
um ter reno neutro, no qu'll podemos 
todos dar-nos as mlos,em b~:neftcio desta 
pobre província , cuj 1 pro:;resso é tllo 
lento e incerto, cuj 1 prosperidade acbo.-
110 como que paralysnda, e cujo futuro 
ao me antolba sombr .o, oxactamente 
porque nAo trm havidll da parte de 
seus in·mediatos r opresontantu nesta 
on~a a precisa dedionçao, a ftscalisa· 
ç4o necessar1a, aOm de obviar estes 
males. 

No primeiro ponto do rnquorimento 
peço Informações sobro o estado das fi· 
anças dos exactores, com declaração dos 
que as ~m provisor ias ou deOmtivas, 
e d'aq uelles que ai nda nll.o as prestar4o. 

Sra., se a admlnislraç!o, pelo ln~ar
medio dos seus agentes. tem eff11Ct1 va-
mente cumprido o seu dever, se nilu ba 
na província nenhum oxaotor das ren-
daa publicas que viole o proceiw legal, 
Isto é, que exerça o respectivo cargo 
sem ter prestado a competente Oanç3, 
aerã Nta uma opporluoldade para que 
a adminlstraç4o se defenda, •Jmponba 
aos louvores ds maioria e ao nosso re· 
spelto. (ApoJadoa). 

Mas, se existom e~aos desses, se ha 
oxomplos do Cuncclonarem ~xa.cloros 
na província sem observancia da le~. 
se us iodi viJuos em cujas mllos achao-
se som mas importnotos pertencentes aos 
corroi publicus funcc1una:o som a cau-
ç4o legul, sem a garantia efficaz para 
que em qualquer eventualidade dosas• 
trosa a prov10cia nada perca, neste 
oaso, Sra., dá·se um abuso revoltante, 

IOH 

contra o qnal nÓ!I todo• no' !levemos 
e rguer. 
• O ~. · p.1nto dit: c qua l a impt1rlancia 
das porcllntage)IS pagas à conductores 
do fundos publicos de Março do 1878 
até hujo, com declaraç \o do qrwntum 
a cada um.• 

Dizem-me, Sr~ •• eu nada affirmo, que 
mais de uma vez; se tem Ce1to pagamen-
to destes, nilo pelo mini mo da porctn-
tagem, mas ora pelo meclio, ora pelo 
mio mp e ora peln mui mo, confurme o 
grno dl! sympathia pes.oal ou politica 
quo in•pir1\0 os conducbras. 

Jn ~e ,.ê, se o facto é 'l"erdadeiro, que 
nAu se tom ath•ndido aqui ao intere$se 
da fnzeoda provincial; que tem-se dis-
trlbuid u e -ta ro:cenhgem ora no ma-
xtmo, Orll 0 11 medio, orn no mínimo, 
discncionari.ament.e, nttondendo-!e an-
tes Je t ud1.1 aos compadres e aos npani-
gua·los dll situação. 

O Sr. H Sales:- Nilo apoiado. E V. 
Exc. 11cha que e~sll requerimento é de 
"miguf 

U S1·. X. da Vefga:-Eu pergunto, nilo 
assevero co usa alguma. V. Ex c. n4o es-
tava presente, e por isso vou repetir. 

Disse eu: se os factos sobre os q uaes 
peço Informações do ferdndei ros, isto 
é , se estes abusos existem, do reaes, a 
gravidalle dolles nao admlt&e que ne-
nhum membro desta casa, mesmt~ da 
malorln, possa acompanhar a admlnis· 
t rnç:l•1 neste ponto. . o St·. n. sares: - Sem d u v lo la. 

O S1·. Drumcmd:- Denunolo e prove. 
O S1·. X da Vetga:-Mas, ao os factos 

mlo 8411 exactos, o que muito estimarei, 
eu proporcicno aos nobres doputados 
uma beM occasi:lo c!e porem a adminis-
t r .. çllo da prov1dcia em rolevo quauto 
li sua severidade e j ustlça neste ramo 
do serviço publico. 

O Sr. Drurrnmd:-0 defeito qne uoto 
nu requerimento é nao preolsaros.(actos. 

O S1·. X. da Vetga:-Ohl sonhol'l Eu 
grupo os factos em classes o.•peci~es. 
V. F:xc. nlo prestou nttençll.o ao reque-
rlrneoto ou o combate por ayatéma. 

3. • ponto. •Qual a tlmportanola arre· 
callalla tio imposto sobre o ouro e copia 
do a c to que ordenou a suspensllo da co· 
brança do mesmo imposto • 

E' um assumpto do maxlmo Interesse, 
no qual o gove1·no liberal tio prejuili-
olat tem a1do aos Interesses da noaM 
provi nela, procedendo com arblt;lo Inau-
dito, a vonto de nam respei tar a lei, 
quo fez suspender prote~ndo os Inte-
resses lnglozes. 

Sr. presidente, V. Bxc sabe que ou· 
tr'ora exis tio o Imposto sobre o ouro por 
lealslaç«o gernl. Esta lei geral, no fim 
d11 poucos annos, foi revogada. 

N ao me tornarei nesta tribuna ecno 
• 

• 

, 

' 
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lôd ...... , ... . \.. ...... 
da voz pub)ic.i, que nttribuio ~ss re-
vogaÇiu motivos a os mais torpe~, os 
m1is inconfessavei!, por parte de quem 
promoveu um \al acto . legislativ.o. 

Mais tar4e. t11 assemblea provincial 
mineira ree!lnh~ceu q uc n ouro, fl'ucto 
!lo induatr ia exorcida entro nó~ quasi 
que exclusl~atRcnte por companhias 
e•trangoiras, devia s•u· tributado, por-
qne todas IIS indu1trias da pmviocia, 
tnaÍS OU merws, p!lgAVIO Ímpost 151 in-
clusiVe as ufficina1 mais pobres e obscu-
ras das ultimastllldeas, e ndo so devia, 
p tr tanv•, excluir da contribuição, ge-
ralmente irnposta As i:tllustrias. as t•o-
rlerosa• companhias estrangeir~s. <jUe 
tinhlo auf r :d·• e continuao a auferir 
ringues nutag~>ns na oxtracçêlo tio ouro 
em mais do um ponto da província 

O im;10sto.tf1gu •lopois de rl'gu lamen-
tado, começnu a ser cobrad.o. Essa co-
branç•t, eottretanto, durou pouco, foi 
suspen·a. 

N:lo conh'lço o motivo para tllo 
grarvlu arbítrio do go1•ernu liberal ; 
a rolha ofliciaL os relatorlos presiden• 
cincs,nunca d~r!o not icia, que eu saiba, 
e crciJ que nem a pndl!riân dar, do 
acto legal que deter minou a suspon~ão 
delito imposto, o<tabele.:ido pala a•s Jm-
blen provincial. 

O S1·. H . S2les: -Ja tive occasiito de 
discutir isto ; houve com olfcho sus-
pcnillll, por um acto d • tempo da ad-
tnin-struçllo do .Sr. Rqbellll Horta. 

O S•·. X. ch Veiga:- Sím. senh•1r, 
mas o que desejo saber é a cau~a desse 
neto, para o qual não mo parece possi· 
vel nenhuma defeza. 

4 . • ponto- .. Si lu exactores em al-
cance, quae$ e a re<jl~Ctivn tmportao-

• C lU.,. 
Srs., diz<!m·me que m:~is lle um ex-

nctur ach:Io-se na província actual-
monte re!ponsavei$ pur grnudos al· 
cnnces. 

?'l llo me con1ta que tenh11 sido toma-
ria providencia alguma effica1. por parte 
tia administração quanto n ~S!e ponto; 
l'i 1 o mo ti v o porque desejo• saber so o 
1 ctll é verdadeiro, e quaos as provi-
tloncias to:nadas pelo -ovo~rno para 
r,orrectivo do mal, isto é, salvt~guar
dar os dinheiros publicos o puniçao dos 
pcculatarios. 

Quanto â instrucçlio publica, poço 
informações : 

1. •-Sobre as escolas da cidade do 
ArnS!nah.1·, frequencia e exames do3 
al umn~s. resi,le ~cia ll cumprimento de 
deveres d·'s respectivos professores. ,. 

Con•tn- me1 Sr. presidente, que n& oi-

.!alio de Arassuaby todas as escolas 
publica•, em 'uu~mero de 3 ou 4, desdo 
muito tempo acblo-se serp o numero 
do nlumn.ts , sem à frequencia e Jem a 
mntr:cu la exigi<:las pe~o regulamento • 
Affil'lnllo-me nté quo, reunidos o~ atum-
nos de to•.lus Plllll', nem assim se obte-
ria o nnrner o legal p1rn umn só func-
cionar ! 

Sou uinda informado que um dessa:~ 
profess<>r.!s, ~obrinho do inspector de 
circulo htter .• rio•, rccobe meMdmente 
tio ::;r . seu tio atte~tndo do cumpri · 
monto de deuercs, que nlias nll•• . são 
cu mpr·idus, porque nem " pro res:~or é 
assill uo em sua carteira, nem to:na ao 
S9rio ~uas ubrigaçiles. nem a escola 
t~lll frei)UeOCÍil C mat ricula JegaJ. 

Mais a lnd:t, Sr. presidente, consta-
me quo ligura como existinllo D:1 cidade 
tle Am~suahy um professor publico,que 
ha 5 annoi resi<lu em outra rreguez1a, 
a 7 leguas de distancia d&S$a cidade, 
nmle vem il'l vezes a po.sseio ou a ne-
go.:iu! ! 

Srs.,eu digo- ha cinco annos-, pelo 
que n nobre maioria Sl convencerA do• 
intuitos uuicamente patriuticos qua 
hoje me trazem á tribuna. (Apo1ados 
da mitiOr ia). · 

Se u Cacto é venladeiru, esta data al-
canç:~ Hinda a sitnaçlio conservadora ; 
esse facto a prejudica tambem em par-
te, em b:ara em maior escala p.se sobre 
a n•lu11uistração libo•rul,que gol'orna ha 
4 o X annos o paiz. 

Di~penlo·me de comtnentar o facto. 
A cas11 e a pruvincitt que apreciem o 
quo v:1i de esca:lllalo e de rolaxamonto 
admini:~tr.uivo, se effdCtivamente, como 
mil assegurao, profes;or existe na pro-
vm;:ia que ha 5 annos r ecebo venct• 
mento; dil corre publico som dar a nu• 
la e até rcs \lindo a sete loguaa 1le dis-
tancia da crllatle onde tem domit:ilio of· 
!leia I! ... (Apoiados) 

1'arnbem a professora uo Arassuaby, 
ao que consta, e~tá ha muito reduzida 
a crocu IIU seis alumnas, n«o têndo 
jamais tlado nenhuma prompta. 

Entretanto, os uiLirnos mappas da j[)-
strut:Çãu publica tlâo como approvadas 
em exame !loal nessa escola nada menos 
de lU meni:tas I Tudo Isto ntlo é uma 
my4li Ocaçllo audaz 1 'l'udo Isto nlo re-
clama syodieancia o correctivo1 

Sr·s .. se estes ractos sdo verdadeiros. 
silo tllo escandalosos, quo nllo bn\'orá 
contemrlaçtlo pcssivel da parle •le ne-
nhum llos nobres tloputados para com 
elles. (Apoiados). 

Eu a$•1tn o espero, em bem dO$ lnte-
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A:N.~!,.~II.·~ ... 10,. 
t·es.sef ,da pro.vincil!- , e •la IJIOralidad!' li" O Sr·. H Sates:-Creio que podemól. 
administrativa. ' • .. Divida o nobre deputado" o seu t~quoÇJ-

SegllDdo: (te}. c RelaçiQ nominal dos men&o em • part.e3, qne .éRQJ~JV~!I .9bl!r 
prOfp8'1j!1'8f deml ttldus, rembvh1os o sus- a approvaçlo de algumu. ' 
JMIDSOS. de' Màrçb d$'i878 atê hoJe, 8 dos (J s.·.,x. ela Yetgq;- besdê' que pelas 
runllameiÚOs legaes des,es ac&os ,. tleclaraçõe.s que, tlz, JMIIOS , motlióS que 

Néstê :ielo de 1AI!ri.hlo,,que ae chama a~tluzi, tenho P.wvallo que nenhum út-
Cllpl'-!1 ll.a pro'{incia de Minas (rt.so), tulto politico' me t rone â -trlbnoa, po• • • 
graçáa•ao my~tetio e sig)llo ,tão go agra- rem só ~ ' unicame'ntê o cluopt>lmeoto . 
do dos go,teroos Jibe~:a!b Abusos re- do dever 'na srndlêal!cla: , de abusos gl'lt.-. 
vol laJ1,te~. ar~itrlo,s vo~~el"'tinente' vos, conto com·a C:OOperaçll.o da lllo~~e 
elel!-o!l,~l~ !1&1~d~ibís.~ ,Qio ~usarp maioria, · Demais,• Srs., leo).bremo-n~ 
m~ttas vexe, d&a~,JM!rceb) 'õtí. A. Colha ' todos que 11ntes.,de tudo de,ve!llos C!l~-
olllcial ou nll:o os publica', ou os·pobllca prlr e exigir o cumprimen~"da lei,• 
tar4làmente, e das repartiçoet publlc:u sem o qual , alo ha nenhum progresso 
nlogpem íení a jldritgem de • refe ri l-os, se11io, ~~;~mo qual nlp lía oenhdma ' iél'-
para'oiO ser vlcllma de uma demisslo. mioi~Lra'çll.o lliOI"foli'sAdà, seR? o qliill nll:a 
VIvemos aqui como que em famllla; mas ha dignidade nils nossas delibera~. 
em fàm!lla, ·na qlial doml.na , um regi- nem independeocla desta assembiM,pal"'l 
men JM!ior duque os dos 11n~lgps mot- com o g" veroo da provlocla • . (olluUO 
gadios (apoiados e nao apqfãdos), pois bem). J 
todo vae para nos' e 'de túdo os outros 6- E' lido, apoiado e. posto em discussllo, 
cam excluídos. que Oca adlatla,por JM!dlr a palavra n Sr. 

O Sr. ,H, S{lles:- Nio apoiado, é uma Urumo!ld, o seguia~ 
faniilfa em que domina a li'berdade, a ,Requerimento. -
tgualdade 'e a fraternidade. ·' Reqqeiro Q.Y,O, pÕr lotermedfo do go• 

O Sr. :Severtano de R4seflde: - E' um veroo, se requ'isitem as seguintes inforr 
mal de que se queixa toda a pro'{incia. maçOes: 1 

O Sr. X . aa Vetga: -Asaegur~·me, Da directoria da fazenda provincial: 
Srs., que tem-se commettido verdadeiros 
attentados coqtra ~bre~ professores, L• sobre.; o est.ldo das F.aoças .!0.1 
pais de r11milia, loLelllgentes e honestos, exactores, declarando o'omioalmén'W Oll 
zeloSOll no ,oomprimebto Je seus de- que 11!> tom proyisorias e cietlnHiv~ ·e 
veres, ora por solicitadas vinganças .llquelles que ainda n«o as prestariUr- 2.• 
eleltoraes, ora por Intrigas tor!Jl!S de ~ubre' a 1mportanciá das porcell~geos 
localidades. pagas a conduotores de ~undos pui:Uicos, 

Não ba iocoovenleote nenhum em do Março de 1~78· até hoje, .com declà-
que a admiolatraçlo apresente-aos a raçlo do quantum a cada um; S.• ql!.al 
relação d'esses Cuoccionarios demiUillos, a Importa nela arrecadada do imposto 
removidos ou auspeosos, com declaração sobre o ouro e copia d9 acto que orde-
dos motivos tegaeJI que a levarão a pro- nou a auspensllo da cobrança do mesmo 
ceder por tal modo. Imposto; <1. • sj ba exact.nros em alcanl:e, 

o Sr. H. Sates: - Isso é muito facil de quaos e a respectiva' importaocia. 
11e encontrar no relatorlo. E da iospecioriá geral da lnstrucç;lo o Sr. x. da Vetga: - A. recusa destas publiGa:-1.• sobre as escolas da cidade 
ioformaçõ9s aos convencerá 8 à toda a do Arassuaby, frequencia e ex.ame.dos 
p roviocia de que ha receio de prestai-as alumoos, residencia e cumprimento de 
(apotad{)s e não apoiados)... deveres dos respeoti vos profes$Ores e · o B•·· Drutrnmd:-0 relatorío da no- professoras; 2.• relaçlo nominal dos' pro-
t lcla de tudo isso. fessores e professoras demlltldos, re-

0 Sr. x. ela Vefga . .. e nó; a conside- movidos e suspensos, de Março de 1878 
raremos ®mo.uma' coollssAQ dess~ abu- atê hoje, e dos tundamonto,s legaes dos-
aos, muitos dos quaes alo atllrmO', por- ses aetos; 3.• quadro das adtua~ escolas 

d, $ j t h d 0 primarias de ambos OS·SOXOS exiStentes 
que, como ISSO, ou 0 8 0 ec 0 0 qu na provlocia, com dlscriminaç.Ao ,das 
ouço dizer. • .L,_ d Nlo privo com a admln~o , n!lo providas e as vagas. S. R. 
conheço o que se passa neíwgredos de. Sala õas.feno:es, lol de Agosto d9 lll82. 
4Pbto'ec.e pres1deobil'l, e ~m . nos dos - X . à v._ei(Ja • 

... chefes du repa1.1tlç1Jes provJOCiae'!. Bttroda de {en·o no tJAUnlclpio de 
'A nobre maioria, bem Intencionada, Ubera'/Ja. · 

como a reputo, oao po4e decentemente O 8r. '\/Vencealauc--'Sr. ~re· 
recusar a adopçllo deste requerimento sid.mte, V0\1 o~e~ecer á coosider .•ç«o da 
(1140 JJpotados). casa uma in•licaçi!o, que, p •r sua role-

o Sr. H. Sales: - 0 termo-decente- vante mataria, merecerA sem duvida o 
rneote-,é Um tan'to forte. . • poanfme' COll!\OOSO do meus nobres '8 iJ. 

O Sr. X. ela Vetga: - Ni o podem de- lust'rados collogas, em cada um drs 
ce'ntemente recusar, porque Isso Iria de 
éni:Onti:O ãs é\)oveniencias sociaea 8 do quaes eu diviso os sentlm~otos do mni1 
pl·oprio governo. a~ori~olad:> patriotismo. 

• • 
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-r-'millha indicaçlo ljlm um llm .elo · 
vado e se apola no ardente doeejo que 
nutro, as.am como acrtldito quo nu-
t rem todos os membros destu assemblea, 
do prQmover o ougrande~ameot J da pa· 
trU., 88~1\lmeute do nos:~a proviocia, 
que certamente considera seu.~ actu.a.e~ 
representante& per li lho:~ d1lect.>s. 

Sabe-te que foi apr .. seotado !~>te ao-
no na camara dos S11. deputad.o.i um 
projeclo, usiguado por g rande numero 
de deputudos mineir•>S, garantindo ju-
r os IIIJbre ,o capital do ae1s mH conto~ à 
coml'aohia qu11 levar ~~eu traçado dtt 
estrada do lt~rro atá à mngem e~quer
da du Rio Graudto na direcçao da Ciliado 
de U bel'llba. 

Este projecto foi à respectiva com· 
mhdo, e n4o con•b. que até hoje esta 
tenha dado o s6u parecer. 

Como, poia, a garantia de juros 41 
aq u illu que se espera, para que a com-
panhia, seguramente a Mogybna, leve 
a effeilo o prolongamento li té o pou to 
meuciouado, venho iudacu.r que se re• 
presente à ussemblea geral no sentido 
de ftu:er pai!Sar este mesmo anno o re-
ferido prujecto. 

No auno !'assado foi vo>tsda aqui uma 
lei concedendo gar.snt 11 de Juros à com-
panh.a que levar uina vi~t·ferrea da 
margem d1reita do Riu Grande à mar-
gem esquerda do Paraoabyba, passaudo 
por Uburaba. A realisaçao deSia ob• a 
depende do prulungameo to da tslrada 
de Casa Branca ou S. Sim4o até o R•u 
Grande, sem o que nullillcada fica a 
dita lei. 

Esta es:rada eu a cousidt:ro de ma-
x ima importancia, porque nllu vai w-
meote servir a uma ou out ra localidade 
do centro, é a que fica na direcção da 
que se tem de construir atol o Paraua-
byba no ruunicip.o dú Pr aia ou Mun .. 
to Alegre e que, bifurcando em algum 
dos pontos da l'roviucia de Goyaz, ba 
da levar um traçadú pua o Ar .. guaya, 
unindo o norte com o sul do impurio, e 
outro para Matto Groua, incuttndo re-
speito aos noss~<S vislnhoe confinantes. 

Com ~ta succinta exposiçl o, crein 
t 11r mostrado a ra~Ao pela qual insisto 
em que se leve com urgenoia a r epre-
eonlliQdo â asst>mblea gural, que està 
a encurrar-se, atim de quo passe este 
mesmo anuo o pr••jdcto garau tindo ju* 
rot â estrada que IOr do Ousa Branla 
ou S. SimAo ao Rio Grande, proximo 
da Uberaba. 

Puaso a ler a minha indicação · (lé). 
(Mui lo bem). 

E' lida ê vai â commis.lo de poderes 
a ~egDínte-

lndicaç4on. 5. 
loóico que a pr,e~nte as.emblt a pro· 

vincial da MilleaGeratJS le~e à pr\)110nça 
da Cl.mal a Cl11s Srs. deputlldus uma re-
presentaçlo, pedindo que seja con· 
vertido el'o le1, ua sessl ú deste. a11.11o, 
o projeclo'jã offerecido e aubmaltido â 
r~pectil·â comhahsao, gaaut.ndo jul'Oll 
IIIJIIre o capital do 6:000:000$000 1\ 
companhia que levar a atreito o pro-
loogameuto da estrada de !erroJ até A 
m~&rgem do R:o Grunda no município 
de Uber11ba, eliu na díroCQAo de U~ 
raba. 

Sa la das ~esslle~. 14 de ~osto da 
1882.-Wenceslao. 

ORDEM DO DIA. 
'I'axas escolares. 

O Sr. Drumond requor pret~:reocia 
para a dbcussào do projecto n. 30, 
creaotlo, sub a deunminut;ãu du' taxu:s 
&$colares, divorso~ impuslos para com-
pra de • l inull e outl\•& utttoais }tara 
cr ianças pobres. · 

Posto a V<~tos, é approvado o reque-
rimento do Sr. Drumood. 

O tlr. !Horetzeobn {pela or-
dem) obsena que, e:st;ondu j t1 impres-
sos, dist ribu.dus c até consignados na 
ordem du d a os pareceres da com-
ml~t4o ' especial , que furllo adiaàas, 
por del•b•raçllo da assemblen, por 48 
horas, depois de impressos a distribui-
dos, e, sondo esta mator•a urgente, 
por f, rçado regimento, devendo mesmo 
prefet ir a qualquer ou I• a, pode que 
:~eja o regimento ob,ervado n8llta par-
te, dl!cu tiudo-se a ntes dE tudo os pa-
receres n que alludio. 

OSr. Presid~t~te diz que nllo pode 
a tt.mder u reclumnc;Ao do nobre de-
putado desde que a assemblea appro-
vou u requorime.uto do :ir. Druwond, 
pedindo que ll projecto 11. ao fosse 
dl3cu tido de preferencla às demais 
materias da ordem do dia. 
. EnW.,..JlOiS, em 1.• discu!slo o pro· 
JtCIO D. 80. 

O 8r. Drnnaond:-Sr. presi-
dent .. , venho A t ribuna jJroduzir alg• 
mas considerações 1 oLre o ímport.au-
tis~irr.o p1 ojecw ofl'erec!dO á •l'recia-
çlio da cusn pelo nosso illustradu col-
loga, muito> digno 1 • s.,crotario, r esi-
dente nu munacivio de Lavra;o. 

Sr . presidente, bO o hourallu •I"Jl:l• 
tsdo ja otlo >O recommendasse à 411• 
lima e consideraçlo publicas .por uma 
T1da começada sub os ma~ Celi&es àu. • 

• 
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piclos é. por se.rviÇôs àsiig'óalad til, '# €rojtieto,sem 'que se· suppram u racdnas 
J·~ca~aos ao ·séu muoicipiú .&- 4 pro- , , qqe po~ v~~t11ra po!,? tor, 41 s-tm que 
Vti)Cta. •• . • se mana reste enl. todc1 oiplendor' a soa 

O Sr'. G~ .Penna:-Neohum, . • beiJp;a. UJJdiàóõsf. ' · · · 
O Sr·. ' .11rJniorid, ;!U'.Ist41/a •omento , fl Sr·. G • .Pénn.tl:-:Qusrn" à~tli'scusslo. • . ~ • .,, ~• , O ~r ' D ""' 'mt 17,\ ' "" ' esl,§ P\"'JI!c~ J qau tlliea·c4Jm que S. Exc · "' · . ~«-'"'~a:-: :- 1 -r~ quo ó meti 

:~u torouse 'da.lJnQ do· rl!speitu•e éSt atna honrlido colfe~;-1. ve]'.1 L~duzuh1 ' numa 
da tua é do.ls apjllaiJ.SOll da provioci:a a·eallda.Je a $Uu. ~u.l~ ard~oLo asplraçto, .. 
(
A..,. 'CJdo$) · • • • • o que de coraçlu 'de~jb; 'Yl)o Lomar em 

.-a : . . .. , . cunsideraçto ai l rr~gularfdades que 
Sr: presadeote,. f~cato,pou, a. ma.~ha me pareçam c.iínslgnadu 'Do projéeto,~ 

pr.>vaoola e o da~tracto, que tAo. :t~- d que olftl1'eço ! S, J!xc: plira qui as ro-
sado $8 mnstr<>o na aua elcGiha (apoia- mo1·a em 2.~ discusSlío. \ ' 
dos), pol!l d_!!n.odadoe dlstmcto batalha- • (\r(>C40;~~ a[glftif apartts). , 
Úur que revesliode Ulo uobru ruau1lalo, O Sr. lJI'tfmO~-Yollll! 811mdnstrat-n 
que a&bf!r.lt'~lusi~IIT com a vas\hllo 'de ot,Hida~e li~ qual,qu'lr ~rojecLo ertf. ' 1,• . , h ' I " ~ ( " qi&CIISdal!l, ' 

1
• I ' , 

~e.oe coo j!ÇIIpep 0~ apoa~s).... ó' Sr Morélzsola'n dâ (jm apàr~.''l .. 
O Sr. G J?.enna.- Nl!o &poaado. ó Sr. Drwnolld.:- os nobres dllputa.-
0 S; . .Drumoná .. ..cum o Jo~or. e;'· do. p11rece que não querem qdo ell fíllle-

t remecldo que ~m â sua pronncta e (n6o apofatJilsl. 'e' ruzem oom, ,pdrq'ud! 
com a grande auenç!o que presta nos ~~~vo cuufilssar ü · casu' e o ra~ ..obm 
negociu~ · publicos, concort'endo assim toda rrault~~. guê o Í!xllme que' O r. do 
efficazmeute para que mais se eleve Jlrojcc\0 rol · ~rtunctorlo, ma! m&m~o 
no conceito pllbl!co ·esta c:asa, que .ja 1,\SSirp me '.Pare~ 'qiao elle ·contem ~~~ 
tanLo mer~e pel:a~ ,leas que daqui tem goma ~pu~ q~é DA!! P?d.e âer adllpta.Ja 
aahido o nue r ecommondll.o A eslama e quo O$I!Orj)_:!frâ corng1tla \>olo,wu uó-

bl "' · ''êJ 1 ' i .1. • • pro nulo~. 1 • pu a~a o cavasmo O$ o ~ l llll unM!ro~. s1•• pre~lden~ entraodo'nn exarp do 
lA~aados): . · projeéto, ocêupa}-mé-hel unlca!Jie~ da 

~r. pre•adente, dazer alguma cousa suo. uLilula.te, il<ftqoe a sur. consti(u-
sobre austruc~o publica é repetir CII>Oahd!lde llst( rôra de QllOSlll?. 
aquillu que e$IÚ na coll'!ICaeocia• do O Sr. X. tia Veiga:-EstA ltndo o &lt· 
tod111. ordml · • 

Tmtar de tio traoscondenle assump· O S1•, DI'WIJond:- 0 11\uslrb 1\op~.tt;t• to é chamar de anternlo a boa von· do, nn organlsa,Ç:lO 4o seu projeo\0, iii!S: 
t:~do d~ casa pare quo posSilo 1m~ur v1qU·$8 um pay!:!> ~os 9stllos.., da l'r.axe · . 

1 
· quo Lom ~I elo' ailop'tada no~ta Qasa!.~ - a 

~ei03 t ramites regulura~ e, alíDII • re· · cruuçlio d.~ iau~stos,quando prôvlnclaes, 
ucber a sua sancçao pNJOCtus da na· devo 18r trataclá ' n;tl IUI do ln"~an.eíito 
t~reza dc~le, quo teu.Je ao dese_nvul· provincial, e nãO em projectoa "dll ~-
vamenlo moral e a elevaçllo da aoLel- .ture7.n desLo, lsto"é, d~tacadamellt~t-
ligcocia de nossos coocido.d5os. (Apoia· l!:nt'lndo, pois, que-cs Impostos qreJ· 
dos). dos pelo uobre 'llepu\ado nlo denm fà. 

::,e eu, Sr. pre!idente, encontro no zer parte deste_ projecto, e sim .do_jle 
projocto do mttu o obro collega ideas orçamoo Lo provmclat, quando 18 "d1s· 
ndaantadas idtlliS -apNveit11veis dignas cuttr a reçea\11, ~ub pena de so baralhar ' h ' Msumpto tãO ttehcaiiO'e uearern·te tl i'lll-
•la altooçao desta Oli~a, leu ~ a~ mesmo culcl11dos para as reparLições. ' 
t.lmpo o dever penoso .to saglllficar a . . . S. Exo. que inC~tlir.mento encoo\ro , Alofn das~o. ~cho queo.s taxas pto~os-

be 
... ' , ' d' · ~• tas &lld vexat:uraas e oilo pocJem. pacaell· 

tnm m a .... 1 uma uu ou.ru aspus•...-0 tem~ute ser reeebhlnj pelo povo, que~~ 
que me parece n«o poder merecer o ae acha nlmlament.e onerado delmpos· 
asseoso da casa. tos. 

Se exlst.em duv.idas em me \L. espirí lo, 
$8Ddo a maLeria por sua n-.('('Zd mu-
IJieol4lS&, relevará S. Kxo. que, conLra 
01 estilos da caia, Ja na 1-. • dlscuss&o ea tenha 1 tribuna para expol-as. 

Faço-o ainda, Srlh, porquo vsjo coo-
aagr~~oclav no ~rojecw acl.,liS eleva.Jas, 
que merecem :~er abraçadas pela c:asa, 
honradas 'por nm exame detido e minu-
cloJO. 

O Sr. O. Penna:-E' Isso que eu de· 
SPjO. 

O Sr. Drumond:- Nem o meu .collega 
quererá ctue se coover~ em lei o .au 

A imposiç4o, para 18r aceita pelos 
conlribltin~ 6 preciso qbe 'lllo 18 tor-
no ludÔmmo3A, que SPJA eqol\ativa, 
um p6uco adoçada (apotutJOI)' • 

O nobre deputado croa, por exempló, 
o Imposto 'do 100$' sobro 118 r.'O\'I&O~s 
dos o.dvogados vit.nlloios, qate a pagao 
Imposto~ géraes, provloclaes 6 munacl· 
paes, 11uaodo é certo que ollo nos acha~ 
mos em tempoS t«o Cehtes que a baoc:a 
possa t:etlde~·lhes grandes vantal!1'ns 
(opolados). 

Demais, o p{ojecto, segundo esti i-edi .. 

• 
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gldD, nlo declara se o contribuinte pa• 
ga por uma s6 vez ou se aonualmeote. 

O Sr . O Penna:-E' pela coocesslo. 
O Sr . .Drumond:-Pela redacçao pare-

ce qqp_ o Imposto tPm do ser cobrado 
annalp~eote. . · 
111110 Sr. ó. )'enpa:-Nao, senhor • • 
rlO $r. Drumond:-Quundo a provido 
(O r por, tempo. detel'mlnatiO, O imposto 
seri, diz o projectu. tio 50$. 

O Sr. O. Penna:- Sempre pela cooces-
sao. 

O Sr • .orwnona:- Ainda assim, é ve-
xatorlo. 

Infelizmente, a advocacia no interior, 
excepçl.o feita daa 'toou cafeeiras, 11110 
rende tanto que · puSIIa compo1·tar ac-
cresclmo do lmpostus: vor que o meu 
collrga sabe que o· Odco é por demais 
meliculoso e ex igente, o lntel';>reta 
se.mpre taes. dlspilstçcles tle maneira tio 
ospecial , ,Ull o'rdi:~nlamente aborra das 
•latas do tgislador (spotaaos). 

Tem-se visto que a cousa. mais dolo-
rosa é man ter-se uma quostlo qualquer 
com o tlliCI), pÕr que o pa rticular acha-
se sempre em po$içAo e!q uenla; as cou-
~~ ~e resolvem fatalmeh te contra elle; 
o . .Osco 4 sempre quem 'tem t·aslln. e os 
recu r aos sao por sua na lu reza, tào denio· 
r,ados. tao cheios de detalhes, que, alem 
de e~gotarem a paclencia humana, têm 
sempre uma declsllo funesta. 

Por Isso. Sr. presidente, tenho adop-
Q.do na minha vida civil .. 

O Sr. X. d4 Veiga :-Que tem a vida 
civil do nobre deputado corn o projecto 1 
r>ió~ ~tamos ailen.ciosos, mas protes-
tando contra a. vi9l!lÇiiO do regimento. 
• O Sr. D1'JU71ond:-Eu nilo posso des-
envolver as questões teo bern como o 
nobre deputado (ndo apotaaos), de quem 
IOU um dos mai" dedicados admiradores; 
por ls~o peço â S. Ex c. que o Ao me 
atalhe o desenvolvimento das hleas .... 

O Sr. X. da Velga: - NIIo sou eu, é o 
r egimento. 

O Sr . Drumond ... e deixe-me, bem a 
meu pesar (confesso â S. Exc.), marchar 
vaclllan te no. exame deste prnjecto. 

Dizia eu que na minha viJa civil te-
nho adoptadn como norma de proceder 
pagar as Imposições, â que estou su-
j fli to, telll faur a menor observação, 
pO rque comprehoodo que qualquer re-
ainenci~ acarreta actos vexatorios e 
dosagradaveis. 

A•lm 6endo, acred! tando q a e todos 
procedem do mesmo modo e qoe · o 
pr<\)eoto do r. obre depu ta do consagra 
lllsposlçOes violenta~. ntlo posso votal-o 
allenc!O:!amente. embora reconheça que 
o 111esmo en~rra medidas, que hAo de 
levantar o nivel da instrucçl o · nesta 
provlocia, disseminar. quanto possl•el, 
o ensino primarlo, de maneira que se 
peua crear g rande numero de cadei ras, 
a ponto de se realiaar este magno dell· 

• • 

.. 
cteralum- collocar o professor' i porta 
de cada case. 

Vê v. Exc .. que; apesa,, desta,a ·vanta-
gens, eu, que so~ ma!\d~tarJ~ do pot'ó, 
e du.vovn gué)à 'vive ~m demula 'aobré-
caçr~gado, p~o ~. sem• proferi r ao" 
mllDO$ pwa j)atavrá, Yolllr âlleliclosa-
men te es.e projecfo, q ull eu contidero 
conter em si, relativamente i hn~l
ç!o. medldaa maill ou m!IDOS nxator iâs. 

Vamos dimloulr a lguQla . CQ..Ua&;_ ~ 
pobres advlli&dos qoe paguem menos. 
E5pc ro que o meu !Ilustrado collt ga, · 
em 2 • dascussao. apresentara 'e nienllas 
neste aen tido. 

'1'11mbém • JJI\O. conc'or~o com ., o paga- ' 
men to dos U0$000 de ca'da sol! cl ta dor. 

O $otlcltad'or é ~u\nn menos· ganha 
no fórd, coíuo o sabil.la; o c:Uotado pelo 
reglmen to de cus tu para essa classe 
de procu radares é, na realidade, lnsig-
utncante. 

Eu aceito o projec\o do honrado col-
lega, Srs.; quero. v~l·o t ransi ta r pelos 
tramites da discússAô e recebdr·a sa.óc-
ç&o nl() só do poder legislativo, como 
do admiDI~lrativo; mas fai}BmOI·O de 
munu!ra que nao hlija motivo de queixa, 
que nao v à elle lt~van Lar contra ai o~ 
clamores do coutribulnte, con t ra nó~ 
a• censuras do publico. (Apoú.ldos). 

Ro!*lment e, Sr. presidtmte, os capi· 
taliatas constituem 11 parte da popt.la· 
ç!o monos sujeita a unpostos ; é uma 
classe privilegaada. !'!ao aei se é pelo 
re~pcito foro<aoo que o povo pre~ta ã 
e~~li classe,que us cou.sa~, quasi sempre, 
Me r esl'l veJO fa vorn velroente para a 
mesma • 

Ea1A me parecendo que o mau hon-
rado collega oeste p<ouw nadou bem 
aconsdlhado, que podia :oesmo eJetar 
UITI rouco mais a t:sxa para o~ capita· 
listlas que auferem vanbgens sem gran-
de lrabulho, IIP<!nas coao o emprego 
dt~ ~~eus ca pitaes e de modo mais a meno 
que os outros ; mas ni!.o acho o proje-
CtO regular na parte ~m quu d1spoo 
que a fortuna do capitalista aeja avalia-
da, para pagamentu do impoJto, a j'uizo 
de uma t·ommissilo especial. 

O Sr. Jodo Luiz:- Ahi pode-se dar 
muito a rbítrio. 

O Sr . .brumom.l:- Sem duvida. 
• • • 

O Sr. O Penna:-E' como se lu na 
l ogla terra e outros paizes. 

O St'. .Drum<md:-N4o podemo~ que-
r f:r cnmlnluar com n I nglaterra pari 
passt~ (apoiadfls) ; a Inglaterra està. 
muato odaantada, nós muito atrazados. 
Camioltt>mos, mas com vagar. (.~ poi.t. 
dos). 

Eu uAo quero o desenvolyimento pre-
cipitado, Sr. presidente ; <luero caaai~ 
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nhar co:n sogur11nça, embora mais de-
vagar um pouco. 

Ao_h11 que e. ta dispos·ça:o llo projecto 
é veutoria, embora suja ulla segunlu 
na l oglatnra. O fisc·1, como ja d.s-e, 
é en(;enh•l$0 pu~ d.J1oais; p•nlu-so olo:-
xar a s~u cuiolado u meio de avul~ar 
da fortonn de cada um par.~ cobrar o 
imposto, quo o (ará ·do melltor modo; 
ha du colher na sua rede ·tolloJ os quo 
estl verem sujeitos â contribuição. (Ld). 

As a ulas de latim e fran~z, Srs, 
segundovejo,marchllo parao St:U occaso. 
Ja o orç;~mento dgtlnte consigna verba 
muito pequonn para cllas, e eu acre-
dito que <' futuro nenhuma darà. Creio 
que t ·r emos hoje ao to lo na provincil 
umns 20 ca•le1ras de latim, o essas ain-
da oxl~tem, porque ha profll ssores vi-
talícios, que a assemblea n1io tem que-
rido deixar nvu'sos, esbulhados de suas 
cadeiras. 

Conseguintemente, o:>sa ver ba ou 
creio quo 11ada prucluzira, e nssim das-
apparece a rasao de ser dest~~; disposi-
çau elo projecto. · 

Ainda mais; o pro;ecto i!e:ttn dcue 
imposto os nlurnnos reconhecidamente 
pobrcu & 

Ora, geralmente os ;1lumnos quo fre· 
I)Ueot.'\o as cadeiras de latim na pro-
'·incia s~o pobres; os que teem recur~o~ 
v !lo procurar outros pontos, outro• lu-
gares para babilitarom~se, para e<lu-
darem todos os preparatorios (apoia· 
dos): portanto, ninda i~to vem muslrur 
que o projecto nesla p 1rto nllo tem 
rn~«o de ser ; nllo corresponrlorà ã es-
pectntivn 1lo nobre dtputado. 

Eu vejQCilm prazor qucomeu illustre 
collega, nutur do projecto, merece-nos 
toda sympnthia (apoiados) pelos ~cus 
conhecimentos, pela sua aledicnçâo ao 
trabalho; vejo quo advoga umn caus:1 
br ilhante, e por i<so mesmo cu desej'l 
cuopernr para a ..:reação d~sse edificio, 
que ha de tor nar-lhe o numo immor-
redouro. 

Vou expor, ainda, outro moth·o do 
deaccordo em quo mo acho com o pro-
jocto. 

Di~pGa o seu illustro autor quo, para 
se poder dar n rnnh'lcula dos indivíduos 
quo silo sujeitos ás _la:us escolares, é 
necessario previu pagamento. 

Srs . eu bom vejo que o intuito, que 
a lntençll•J do nobre deputndo é, como 
ja di!sl!, lovnntar o nivel intel&ectual 
1111 província, facilitar a daffu~ão do 1'11-
sioo, augmentar o numero das cadei-
r as, croor um professora<io habilitado 
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e collocar junto a ·cada fdgllo um pro-
fessor. 

Mas, 1 ara chegarmos a esto dettida-
ratum, não se faz mi.õt'r que os pobre>< 
ulumnus, para ~~:rew diatilo d matri-
cuta, paguem do 11ntemAu o imposto 
o provum o pagamento por meio tlo 
ro•pectavo talaoo; podemos deixar isto 
110 cuidado do üscu, que ninguem lhe 
ba de escapar ; quem es'tivor a'lljoito• á 
impo~içao, mai~ cedo ou mais tartle, ha 
do pagal~a. (Apoiados): 

Impugno, vols,o projecto tarubern nes~ 
lu parte. 

O lllustro deputado. corosigoa ainda 
uma medídu que, só depois de longa me~ 
d1Laçau e dooiscutidus os p1ó.1 11 o~ con-
tra~, 110derâ Sdr aceita; é 11 que dlt re-
sveltu á atteraçio ou mudança dos in-
svectoros do ensano na província. 

:)rs., a provaucia· de Minas, como al.-
testtlo as collecções de"Suas leis, no lo~ 
tulto de lospeccaonar devidamente o en-
sino, para que nau se fOSSão fazer accu-
sações, cumu as que aandn hoje ouvamos 
ti'J nosso cull~ga, o Sr. X. da Veiga ... 

O So·. Seoeru:mo de Resetlde:- Accusa- : 
çio não houve. . 

O S1-. Drumond . .. quando disse que em 
Amssuuby se dão como matrlcul11dos e 
freq uontaudo as aula.~ de instrucçllo pri-
ma na nlumoo,. que nllo existem. a as-
aeanblea, dagu. p-ara• olovhlr e sanar os Las 
maios, tem 1 .. oçado m:lo do todos os meios 
quo a rnLalllgencia pod& olferecer: um 
unno alarga a.s cu·cumscrl pções lltLara~ 
rlus,o.tabele.:e-as um pouco maat ext9n~ 
sas o im1,õe obrigações aos inspectores do 
ensino; outro anno, vendo que osle meio 
nilo tem produzido o desejado elfelto, 
restringe mais as 'eircumscr•pções, crea 
os inspeciores municipaes e ato os de 
comarcas. Em fim, alivorsas tentntiY'tls 
tum a M~ombiea feito no Intuito de me-
lhorar o ensino e sua lnspocç4o, e n•n-
da não está assentado o moiu mais etll~ 
c1z, quo tlova ser preferido 

Eu. :)rs .. que vonbo a estn cnsn, ha 
alguns nonos, e que lenho acompanha· 
do os meus illustros coiiPgas no dc~eJo 
ardente de melhon~r este ramo do pu-
blico serviço, tenho vi~to que lnfoli::-
rnenl~. diante da reahdade dos factos, 
se tornllo mléirameno n~gatavos os es-
forÇO! que daqui têm partido .. 

O g,. C. Rtbeil·o:- Por falta de Osca-
lisação. 

O Sr. Drmnot!d:-l'i/lo é por falta do 
nscaiHnçao, ó por quo, como eu enron-
tlo, tlS c1rcumscripçües devem ser llml-
tad lssi mas o n:to o d.o. ' os, .. Seoeriano de Reset&de:- 0 grnn~ 
de mnl està lambem na escolha <lesses 
agon~s. · u St•. Drumond: - V. Ex c. qui! r sem-
pre accusar, eu chegare: lé. 

Eu quizera, se fosse posslvel, que as 

. . 

.· • 
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clrcamscripçõ.lS nl o fuss Jm, nem por co-
marcas, nem por municlplos, que fossem 
ma1s restr icLas, que se limitasse m ás 
Cregue;r;ías. 

A•ditn te r íamos vigilantes mais im-
mel!latos, ln~pectoru• q ue podassem il&-
gulr os pru(é$sores em tudo u Heu ca-
tnlnhar, q ue pode~em ver os menlnus 
procurar as escolas. exnmlnar o metho-
do ole ensino &; medhlh" t;,Jas es tas ne 
cestar ias para se tornar uma realida-
de es ta u rgente e angente aspiração do 
povot .Kntretan to, o que se di t 

Com Uu nata~ circumscr 1pções. co· 
mo as 4ue t.emns, é humana mente im-
pod>ivel que urn inspec.:tor, levado su-
mente pelo patrloti~1nu, sem uma rõ-
IOUnurllc;dO que po:~.1a cumpensal·o, se 
q uer, tia' des pe:r:a s de viagem, cure 
devida mente d ''"te ramo de servi-
ço n.• ex teusao que lhe é imposta pelo 
r egulamenc.i u. g(. (Apoiados). 

Ora, percrunt.ot, cum 400$000 de gra-
t iOc.:açAo llca o 1oapecter de d1•l• i~ to 
h llbiliandu pa ra despen•ler u necu~•al'io 
Cú•u pa pel e ou tr os obj ecr.Jis de expedi-
e nte, e cum viagens para inspoc.:ciunar 
o OD$iD 11 N~o. P.tJr Cll rto. · 

A c u lpa , pois, nl o ê dos inspectores 
dtl comarca~. e muito monos do g·Jver-
no , com, disse o nobro deputado, u Sr 
Stlver1auo de Resende. 

O Sr. SeceriaM de Resende:- Sem 
duvida. 

O Sr. Drumcnd:-V. Exc. s1be que 
a udmioistrnção pro~ura sempre ... 

O Sr. :3everian? de Resende:- Eu 
fa llo pJ r exper iencia propria. 

O :Sr. Drumond . . um p~s~ual que 
l he mereça a mais immodi111a confiança, 
que tenha justos títulos â sua estima e 
conOança. 

O ::;r. Seoe1-iano de Resend6:- E ha-
bililaçõtJ~ lambem . 

O Sr. Drumond:-Mas o nobre de-
putado sabe que as hubilitaÇ(les oao ~e 
Ílup ro I' isAo ... 

U S 1·. Severiano de Resende:- Mas 
dovem s1r procuradas. 

O Sr . Drumon d ... ellas se preparAo 
longamen te e se adquirem c11m custo. 
N~m todos os m unic1pius e fregue.ziM 

•la Jlrovio.:ia podem di•por de pessoal 
quo sa ba o que seja on ~ino publico: 

O Sr. Seoeriano de liescm.te da um 
npa rte. 

O Sr Drumond: -Se u governo po-
dc539 em todos •• can tos da província 
mandar fazer profes~oro~ do barr.~, 
crdal·O~ a caprichl), A vootatle, entAo 
poder-se-h ia accu'lal-o por uma ou ou-
tra mà escolha que 6zes•e; porem actu-
• lme nto, como sl o 11s cou,a•, ol o se 

pode aocusar a administraçlo, que, ao 
contrario, tem sido nimiamente capri-
chosa na escolha dos · pror~ssores. 

O Sr. Setleriano de Ruende:-Nio 
é tnnto ás<;im 

O Sr. X. da Veiga dA um aparte. u Sr. Drumond:- Se eu acredito que 
oiO podemo~ crear esse pessoal, se eu 
assignalo os defeitos . que resu ltam do 
ensino em oircumscripções maia larp s, 
se eu estou cooveoc1do, pelo exame dOll 
factos, e pelo q ue ttlnho ouVIdo aqui C:a 
dlscussl o, que a inspeet,;4o >Ó se pode 
reali1111r, oom efficac1a para o ensino, 
em circumscripç3t!S mais limitadas, bem 
~ê o illustre coiiPga•qu ~ eu nao posso 
ser a ti verso â medIda du proj ecto nesta 
pa r te. 

Perg unto eu: esses lnspocto.~res munl-
clpaes dtu·ao de nomeação do governo f 

A assemblea determina pessoas cer tas 
para exerc..rem esse cargo 1 Se ri o os 
juizJd municipaes, serao os j)residen tes 
de c.:amaras. serl o os juizes de paz f 

O Sr . O Penna:-Dê~de que o projecto 
nao diz, é cla ro que deixa ao governo. 

O Sr. Drumoná: - Achava melhor 
me.'lmu que a esool h a fi ouse ao governo, 
quo te1'n sido a té hoje o lnspector su-
promo tia instrucçl u publica. 

'l'umbom não diz o meu collega qual 
a gratificaç:lu que dévem ter usse3 ID-
spectores; e ao mesmo tempo sujei ta·os 
a um trallalbu immenso. qual o de Yia-
jarem pela.s d11ferentes freguezias, afim 
de lnst.eccionarem o ensino. EAle tra-
balho nAo JlOderA ser feito sem grande 
romunt>rqça.o. se o meu collega pretende 
U rur o•sa remuoeraçAo da som ma que 
der a taxa escolar, veja S. Exc., at-
ten to o g•·ande numero do municípios 
que tem a proviocla. se ser A isso pos-
si'l'el, se encontrarA ahl recursos para 
tantu. Ab~olutameote não. 

Srs., \'OU cvn;:lui r as minhns con-
sideraçcJ 1s; ma.s antes de rue l-o, meu 
lllust rauln collega h.1 de permittlr-me 
que aloJa estranhe o procedimento q ue 
S. Exc. leve, enxertando em seu pro-
jacto, de envolta oom a pa r te diapositiva , 
o que é mataria pura mente regula-
mentar. Sí.passar o projeoto, elaborado 
como só acha, fica tolhido o passo A ad-
ministração pa ra regulamentar a lei 
(ap•>lac.I(JS), ·e a assemblea desce A deta-
lhes, que têm sido sempre confiados á 
admlnls traÇio. 

O S1·. f). Penna:- Tume tudu isso, 
c~mo exces'IO de boa vontade. 

O Sr. Dr umo-ncJ:- A loi dove con-
ter somente o que é maler ia disposi-
t iva, e aquillo que diz respeito ao modo 
p?rq ue deve e lia ser uecu ta da é con-
ferido ao presidente da prOI'i lfl·h, r :n 
virtudo de leis, quo regulao a i reln-
çcJes tios dous poJeres. 

A•a:m fazendo, o nobre depo~do •Q 



• 

teeipa•lameuto lembr.& àS E:r.c. o Sr. 
vre .. mlente da pr.>vincia quu~ as vistas 
quo tove em ~eu projecto, tt quo oatu-
ralmunto terá a a.semblou,as quaes Sl!o: 
r.~gulut• a Lei de um • mu.ueiru cerh e 
deter . niu~·l a, de mo lo que pos~n prec•t · 
cber inteiramente os seu~ intuitos e 
reali:sar·ie o seu grande dosideratum. 

F:z e~t..us ob:>ervações apenas para 
provocar a discussao; o· m .u desejo á 
aomoote acerbr, quero cooperar com 
minha,; fracas !orças para ttue po..;sa-
mo~ off'erecer aos no·sos commitoutes e 
á província uma lei que, ao mesmo 
tempo que uella levante u en~ino pu . 
blico, eleve tambem ca ct·editos de;ta 
asaamblea e a t11ruo digna dos applau-
sos o da considernçao publica. 11 que 
cuoper.t para que o illustre autor do 
projeeto volte novamente a O!ila casa 
r11ve:~tido de 2.• mandaw, animado p<!la 
couftança do mais completo deserr.pe· 
nho tio sua nollr.t 10i"ao, e pelas beo-
çaos d 1 puro, que sabe s!lmpre honrar 
o distinguir os seus mais zeloso; ser-
viJore t. (Mutlo bem, muito bem). 

O Sr. A. elo Amarai:- Sr. pr<Jsi-
dento, depois desla assomblea a1shtir 
attonta ao voo da aguia altiva, que 
nllu teme fitar o e•plendor t.lo sol, é 
realmente desagradavel abaixar os 
t~lhus para ver voar a fragil nndoriuba, 
sujeita tis cilada:i do gnto astuto I . 

Srs., ouvi com a ntteuçao quo me 
merece o meu íllustre cullega, 'I ue me 
precedeo, porem ello dis·ert11u de tal 
1naneira, quo eu nllo pudij compre-
bendor se esramos de perfei1o nccordu 
quanto ao meu mo lo de pensar. 

O Sr. Drumond dll. um aparte. 
O S>'. A. elo Ama,..al:- Slm, Sr., isto 

ó, eu adopto algumas illeas do meu no-
bre collt>ga de •listrlcto, cujo elogio V. 
Exc. acaba de fazer. 

Abundo nas palavras de V, Exc., o 
nellas me I ou v o. 

Vejo no projecto !doas muito dignas 
de aerem adoptada.s, e, tomando a pala-
vra, tenho por Om somente dizer que 
rPjelto fn limfne tudo quaow diz 1·espei-
to a Impostos. Si podermos conseguir 
n lnstrucçao publica com os aux11ios 
que no, poder fornecer o orçamento 
provincial, pro10pto estou para con-
correr com o meu voto, mas com a 
creaçllo de novos impos to~. não, por que 
isto é levar o povu ao desespero. 

O S•·· Sev~rlallO do Rcscnde:-0 povo 
está. uosado. 

O Sr. A. do Amaral:- 0 meu nobre 
amigo e collega de districto sabe que 
a camarn municipal de Lavras, esta-
belecendo impostos exagerados para 
occorrer à suas necessidades, deu cau-
1& a que se desprendeue de lt. uma das 

ua 
11uas mais importantes frt>guetia.<t a 
Ca booi r:1 11.~ Carmo. ' 

oS>·. o. Ptnna -E'verdaile. 
O S1·. A. ao Amarat:-SI\bo o 10011 n-

1 u,tro cullega que o povo \!$lá sobreear-
•·egRilll rte lmpo~I.Os geraoa, proYiociaes 
e muoiclpuos, que ,;llo, permltta-se-me 
a phrase,os tre!l Inimigo~ contra a bolsa 
do controbujnto:- mundo, diabo e carne. 

O Sr. A . CesarLO:-Muito appllcallo. 
O Sr. A . ao Amarai: - Assim, se erro 

ou o ao, devo {aliar com traoq U9l8 • e11 
eai.Ou müito pouco disposto a dar .;.eu 
voto á creaçao do Impostos. qualquer 
que seja n sua natureza. 

O Sr. Drumond~-'ram dó do povo. Os, .. A. ao .Amar<ú:- 'l'enho e deve-
mos ter, porqu·e olle é quo nos enYia 
para aqui. a IIm de tratarmo1 do seu in-
teres,e,elle é que nos bont·a e nos eleva. 

Nao entro nus detalhes do projecto,por 
que o lo é tempo: sou pouco lld!> no re-
gomeoto, mas no em tanto n4o ignoro a 
•••spo~içao do art. 199, que diz: a primei-
r .. dtscussllo de um projeeto versará 
uoicnmeoto sobre suas vantagens ou iu-
couvcnlencias em geral. 

A iuconveniaocia quo eu noto e assig· 
nolo desdeja é a creaç!to de impostos, 
contra os quaes antecipo a mloba o pintao 
Quanto,;., llemais disposiçôoa do prCijec-
lH, ostudal-as·h'li em seguoll11 discus-
sao o llarel o meu voto, de accordo com 
a minha conscieocia.. (Multo bem) 

O 8r. G u stavo P e nna:-Sr. 
pre~rdonte, eot t e o dever de respeitar 
o regimento e os estylos desta. casa, 
<1110 preccitu:lo que na primeira discus-
~ilu urn pr .. jecto passo em siloucio, como 
que em sigual tle deferencin, muitas 
v.,zos, para com aquolle quo o firma ; 
a t~brignç;lo de agradecer aos nobres 
deputadOJ que rue preceJertto o modo 
extremamente lis.>ogoiro com que se 
roferirao á mioba p)SSO& (tido apoia-
dos), e n necessidade do d~ter algumas 
palavras sobro a ut1l idade do projecto, 
comprobonde V. Ex c. quo Mo mu eru 
po;st vol furtar-me A o~rigaçllo elo rir 
A tribuna. S1 b ~m aquilalo a disoussllll 
havida, 'lU oito p •sso realmente avaliar 
si as p:llavra.s lta pouco proferidas em 
relnç.lo ao projccto, na parte coucar-
nente aos duniuuto~ impo~tof que ello 
crea,se podem considerar como honras 
fuoebro1 ao morto quo pns~ (ndo 
apoiad()s geral!$) ou a saudaÇilo a um 
elei to que cheg11. 

O 100u projecto tom a sua larga 
base na constitu·çao do lmporio, que 
nos impoo a obrigaçtlo de prop~gar 0 
ensino por todas as classes sociaes 

• 
E' tambem o seu art. 179 q11e pre-

ceitua quo o imposto deve ser lantado 
na pt oporçao da renda. 



IM 
Deus me livre 1e, prevaleccodo-lD3 

de. ta occasilo, querer bnçar comq que '"!! veo de cdíu$idatle :~ub re um~t da>~ 
f l9-<a?S mal:s Íl!'portantes de nosso p3iz, 
a,q~oll!l qu~, em parló, estl\ colloça~a 
• fronte d11' grandes empr·eua indus-
triae~.~ReJiro-me â classd dos capita-, . ta . rs s. 

Mas V. Exc. sabo q ua, >~en In eW~ a 
olaa·e mais r ica do plt7., é exact:lmente 
a l!" i~ qu~ nfo paga um real de rru -
p~Ho, qu'&!Jtlu o indivltiuo que a ella 
per~nee nil•J teq~ ouu ~ proQssao. E' 
poç i~•u qu~ eu ~xcqMuei du imposto 
os lavr.1d11res que p:~garem , pelo me· 
no~. uma taxa equ1valout.J, porque 
rnl!amn na lavoura nós vemos Q fazen-
deu o que cultiva o café pagar impo.<-
los exnrbi tantei e os que w dediclln ao 
cultivo d~ canoa taxa•IO:s pelo &tarlo, 
pela pr" vl!lçia e po!o município. 
(Apoiados g~aes). 

Ora, perguuto, qanl é o impcoato que 
paga o individuo que ltmitn-ge a ac-
curnulllr premios de um capital, mui-
ta• vezes aimple~mante hordurlu, e que 
afinal •l .. iL'l uma fortuna do milhares 
do c••niOi l 

O s,. João Luú:- A ltiP.a tle V Exc. 
é boa, a qu8!1tào é o modo pratico o.le 
cobrar-ge o imposto. 

O Sr. (J. Penna:- Vou mostrar ao 
honrado collt>fr.l que a ltlea tem alguma 
cJusa de praticavel. 

Em I iOO, S11. pi'OsiJente, quando a 
lngla.terça teve necas,sldnde de melhorar 
sua~ n naoças, rnbustece1·-se, pelos es-
forços que havia emor~>g~tlo no intento 
lm!Jrutlonte de extinguir' aquolles dou:~ 
vulc~a•. que se chamaram revolução 
fraoceza e revolução americana, che-
gou-se n elevar naquello pal1: o imposto 
tallre a renda a 10 Yo. 

DJ en tdo para ca, este imposto tem 
perdura•lo. em todo~ os exorcicios io-
gtezos. 'Eut I~? ~o)lerto Poel, tle.u,Jhe 
como quo novo alento. ~1a~. em vir-
t~de .d,a oppo,siç'o 'feita por Jo~ n ~us~ell 
e J,ord Brqugli,am~ o parti.t1o que adop-
tava c•Jmo programma da sua bandeira 
a aboliçl o na Inglaterra do Imposto 
sobre a rendi\ foi chamado ao poder em 
}1148 e o :lo só nlo dimioulo esse imposto, 
como c ft rmou em seu programma aug-
meo tando-o. 

Este i_mposto sobre a ronda, Sr. pre-
aitlente, é a b:lSe, por assim dizer, do 
syst4!ma Ooanceiro da lnglaterl'a, rua!s 
oo menos diminuído ou augrneolado, 
confc.rme 11a oece.ssidades normaes ou 
anormae! •laquelle palz. Existe lambem 
na Allemanha. na Aastrla, na Jtalla, 
em mortos. cantõJs da Sui!IS8 e da Ame-
rica do· Norte, sendo que oeste ult:im•l 
paiz é •le 2 Yo. 

• 

Eu podia ler alguns dadt~s estatis-
tie>IS a este respeito, mas receio fatigar 
a au ençllO dos meus oobNs collega:~ 
(n4o opotados qerae&) com esta nomeo· 
cla lurn enorme lia verw de exercJ-
clu~ OfÇillll~n~rlos desses paizjll. 

Vp.:u:-Ouvimol-o ~ro: rquit.o. prá~~r· 
O Sr. O. Penna:-Drrer al,)'!qal', Sr~ .• 

que na Inglaterra, para o 1aoçam'eoto 
do imposto sobre a renda. toma-se pri-
meiramente como base a declaraçao do 
proprlo devedor .... 

O Sr. Jolfo Luir:- E quando elle nlo 
qu izer declararf 

O Sr. G Penna: - A lealdacle in-
glt~zo é o rnníor auxili11 rara que e~te 
imposto aej' bern ar.recadudo; e basta 
dizer â V. Exo. que, fen•lo taxados 
nu exercício de h !6ll a 18ti9-399 mil 
contribuinte~ de imposto s.>bre a ren-
da, apenas 96313 reeluroarllo contra, 
ndo digo o imposto, ma3 cont ra a sua 
qualtficaçJo, porque, como os no-
bre.• depu llltl11a sabem, o income taa; 
na I nglater ra começ.1 du infllviduo que 
~llm 160 libras de rendiment •, isto é, 
1:600$000 . 

Eto 1873- 74 foi de 1 1(4 %. produ-
zindo 5.691,000 libras 

Na Prussia, Sr. p:~>aidente, ba'ta 
dizer i~to. h'l 30 Cl3S>illcafit'lOS de im-
posto~. de$de o individuo que tem uma 
r11nd" ovnliada em 1000 thalers ou 
;$750 franco; até aquelle que tem 900 
rntl francos. Trinta cla.siflcaçt'les. 

Trt>s modos ac •nselha o ,grande eco-
Ocltni11n Lerc.y.Beaulieu para cobrar-se 
&·se imposto; a >irnplea doclaraçao do 
c mtribuinte, como acontece na fogla-
t m ·u (a lotação vem depois); a ava-
liaçãol , mais uu menos, otflcral; ftoal -
mentr, a preHl!l.pÇAo sobre a fortuna 
do intltviduo por par:e da junta encar-
regacla des~a qualtftcnçllo. 

O S1: X. da Veiga:-Ahi é que está 
o per1g1.1. 

O Sr. G. Penna:-Sr. presidente, eu 
creio que este imro•to pude se coosi• 
derar uma rede de malhas mais ou 
me no• est reita!!; mas eu faço aos nossos 
patrícios a merecida j usliça de acre-
ditar que o in•li;iduo que possuo 100 
cc.n tos uAo te rã' coragem de dizer a 
junta que oâo' tem nom ~0. 

O $1·. Severjano de Resende:- Em 
gorai no Urasil quem mais tem é quem 
mais chura pobreza . 

O Sr. O. Penna:- Eu nl o quero 
analy~ar a propoaiçao do nob~u tlcr"-
tarlo no que ella tem de odiu>a. ma~ 
acho que t~z ~ma graude injustiça ao 
caracter mtnetro • 



0 1Sr. Spoeriano de ReSil1~cle~-E' \1 
realidade. • • 

b ,Pr, G,. Penna:"""'tMas, ·Sr. presi-
dente, eu pergunto simplesmeôte à 
V. ,&xq, ::t-o pn\iecto e-:t:ige grande 
SO!Jlm~ ,Pelo impostpde'cap,ila.li~kla1 Fa-
çamos apenas uu1 calculo ~ o- individuo 
q~l\ t,em 50 contos a . premio regular~ 
mente pode: auferir des>e. capital · um 
lucro correspondente a 5:000$000 ; 
poi.s ~em, eu creio, que. ex igir .Q0$000 
annuaes do individuu q-ua. , possu1r de 
20:000$000 para cima, é, Sr. pre~lden
t~J, prestar um ser viço á p~nVI.ncia, ab 
en~1110 e ,p&r!Jlitta-st>·J}le a immodestia, 
da~; o 1. • pal'So t)mid,o, jqcerto, naqui l -
lo qp,e ha de ser o nos;o,systema lloan-
coil'o futur~impor sobr_e .a ronda-, 
porque esse é o verdadeiro imposto, 
j usto e raaoavel. (Apo,aclos). 

Eu djsse ba pouco, .Sr. presidente, 
que a classe dos capital~ta, era a uoi-
ca isen.ta de irupost.os. 

V. Exc. sabt~ que o .proprio pt•ofes-
sor publico,. o sacerdote, que enl1'e nós 
é pagp q uasi como um soldajlo do po-
licta (muitos apoiados), todos uUes pa-
gao imposto:~, quust vc:xuturius . _ 

A taxa lançada sobre as transacções, 
isto é, o scllo, e imposto obrigado pe lo 
E:~Lado, vis~o como é ~omp~e o de>edor 
quem o paga, pelo pnncipto jurídico, 
que o indivaduo.que tem de dar .um do-
cumento, deve-o dar do conformit.lade 
com as condições exigidas pela lei . 
(Apoiaúos). . 

Não entrarei om detalhes quanto nos 
ouLros. impostos cons gnados no meu 
projecto. Apeoas, em. resposta ao nobre 
deputado re.ideote na llnbira, cllrei que 
neste imposto de 100$000 pela c?uccs-

.são de uma prov\aão vitallcia eu nada 
vejo que po~sa imprimir-lhe o caracter 
do~ od iosidade. 

O Sr. D1·u.mond dá um aparte. 
O St•. O. Penna::-Eu, neste ponto, 

Sr. presidente, t!Xplaoo-mo com lod11 
franqueza, e creio que tenho o direito 
de ser acrad.itado, porque sou um pou-
co.illsuspellO. Ounfesso q~e! respeitan-
do a lei que deu ao pre~11ien Lo da pru-
vincia a fdculdade do conceder pro-
yi~es vital ícias, todavia nito posso dei-
xp.r' do enxerg~r· Ôella um Indo mao. 
(Não apoiados). 

Vozes: - Nào tem rastlo _de dizer 
• ISSO. 

O St•. G. Penna:- Tem um lado 
quo é digno do .~lguma c1itica, Jle nl-
glilna censu~a i é que dá lugar a _que 
um \údiv iduo, como ·se den commrgo, 
om menos de du1whor u " apresente-se 

;;lfQI I H 

.. -formado\ bacbnret ipmçiflclnl,"som quo 
· exhiba a menor prova·de habili~Çilo. 

O St·, X. em Veiga.·-wE' uma ••fabri-
. ' oa•de :seiencia •a vapor. ·, · 

O Sr. M orelzso)m:- V. Exc; honra 
, & clasSe. d:.~s a th,ogados. -. • 

O Sr.-. .ç. Penna:- Obcigado . ... 
Sr. presidente, ·permtlta-me •Ni.· Ex c. 

que nesta discus; liu: ~imite-me.A.s con-
~>ideraçõe:~- que .vonJto de faze!'; 'Om 2.• 
discussa:o, mais pratica, •Girei•- rF que 
penso a 1:e~peilo dns·obsen •açõés que 

· forão . hDje·.tfeitas paios nobras deputa-
dos. Não contando ler ,66 occupar a 
tribuna, como disse, entendo q·Uil pro-
curei rosponder..:a impugnaqllo•Ceita. 

Tenho concluído. (Muito bem1 mui-
to bem). · . , . . 

.(! S1·. ALenelio fundl\menla e atfere-
co o s9guinte.,.- . • ; 

. . Requel'imenl<l •. 
cRequeíro que o proj~cto vã b oom-

missõBi··de i n~Crucção publica e de or-
ção,lloto, afim de emitu ram parecer so-
bro o mesmo.-M eneHo Pinto. • 

E' aplli:ldO e po;to em discu>sao. · 
D~pois de algumas ob;onaçõoS- do 

Sr. S. Fct•rnz, cumb:ttend•1 o, requeri-
mento, en::erra-se n discussilo & 6 es te 
r t>j 'li hd o. 

Continuando n discus_~ito do projeclo, 
é o mesmo appr.:>vado . sem maL~ debato. 

J>avecere3. .. 
O S;·. Santa Cecilict olfercce. por 

parto da commissrto de força. publica, o 
seguinte-

Pl'iJje.:to. 
N. 104. • 

A commíssllo de forçtt publica, il que 
fui prc•ente o officio. da l•residQncia da 
pcovíncia (le 11 do correnl9, acompn-
uhad" dn pt'Oíiosta para fixaçiio da for-
Ç.I pol1cial p~.ru o exercício de 1883 a 
188 1, tomando-o na devida considéra-
ç!lo e depois do mais accurado exume, 
é de parecer que se adopte o se_guinte 
prOJOCtO. • 

A assemblea legisla ti v a província 1 
do Miua~ Geraes decreta: 

Art. 1.• A força p~licial de.W\ pro-
Tincia para o exercicio do 1S83 a 
8•1 é lixada em mil praças, distribuid~ s 
orn estado maior e mcnot· e c inco Com-
panhias do infantaria e uma de cavai· 
la ria. 

§ 1.• O eslac\o 111nior compor-sa-ha 
de um major commaudauto, um_cn~itno 
cirurg1âo mur. um teneut~t bJu•lr. ute 
e s:cretario; e Ulll alfer~s qua1'~1m~s· 
tre. As fuucç06$ do fiscal serão exer-
cidas pelo ca(lit~o mais antígo1 ''~uQ sarà o ·mandante. 1 

• 

• 

• 

• 
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§ 2 • O OJta~o menor compor·se-ha 
de um s:~rgento ajudant-3, um dUo 
me~tre de' muiica, seis musi.:os de pri-
lneira ClaliSe, D·IVe de segunda e de.z de 
ter001ra. 

§ 3. • Cada companhia de infanta-
ria se co'mjiUrá de um capit.4o, um to-
nente, um alrere~. um primeir., sar· 
gento; dou~ sdgundJS dilos, um forriel, 
seis cabJs de e·~qua Ira, um corneta e 
cooto e sessenta pr:sça~. 

§ 4.• A comp onhia de ClVallaria 
se oompo•rá·de um capit.4o, um tenomte, 

·u m a.lrero~S, um primeiro S3rgento, dous 
segundOi di tos, um furrte1, quatro ca-
be» de e~.quadra, um ferrador, tl.ous 
clal'i ua o oitenta praças. 

Art. 2 • Os vencimentos doJ offi· 
ciae~ e praças serll • os d.a tabella an· 
uoxa a 1 •·egu lamen.lo n. 85, excepll' 
os dos mu~icos , qu<J llc!lo dl:itribuidos 
em IN~ el~•se~. vencendo os da pri-
me ra adiaria de 1$430, os da segun<la 
a de l$Ji0 e os da tercei ra a de l$210. 

Art . 3. • E•ta força terá o seu cen-
tro na capital e sera amovive1 cou-
forme us ue.Jo~siolades publicas e or· 
deus do guverno. 

Art. 4.• Alem desta furça, haverá 
uma c-•mpanhia elo guardas urbanos, 
coa•po•ta ole um cal'itãu commandante, 
um tenent;~, dous al(-eres, um i•Timeiro 
Mnrgonto, dous sogun los dit?s, um fur-
l'iel, sei-; cab 1s !I e <>sq uadra, um cor-
neta e co~nto e \' in te pruças. 

§ 1.• A gua1•o!ll ' urb ma continua 
sob a immod at 1 inspCC\ll.u e <iirecç<lo 
d1> ohefo de policia, it que c·•mpele a 
m mel ção e dom issAo dos officia ts e 
engaja1nent\l da, praça-;. 

§ i. • 03 ulllciacs o praça~ da guar· 
ela urban'L na.o gozarão doJ favor.~s 
outorgados pelo § 4.• d\l art. 1.• tia 
lei n. 2262 de 30 do Junho de 1870, 
que oonti.nua em vigor na parh n!lo 
alterada por ésta lei. 

§ 3 • O c1rurgillJ·mor do corpu P'l-
licial é obrigado a' tro1lar das 'praças 
enfermas da !fUarda urbana. 

Art. '5. • E' o gover no desda ja a u-
torisado a engajar paisanos para o ser-
viço de polic1a mu.oicipsl na deficiencia 
da forç:L policial. 

§ I. • E.;se eogajamen to poderá ser 
feito pda-; nutoríd:1des locaes, prece-
dendo nu t;Jrlsação d·' govemo o ein.ou-
mer.> por este dotern~ina•lo. 

§ 2. • Com este serviço especial n!lo 
se despenderâ em to:Ja a província 
maia de 4'2:000$000. • ' 

~rt. 6. • Continua em vigor a au· 
• I 

• 

torísaçlo contida no art 6.• da lei n. 
.2d16 de 22 de Outubro de 1881. 

Art. 7. • FicAo revogadas as dispo-
sições em cuntrario. 

Sala das cummiss(Jos, 14 d'! Agosto de 
1882.-M. J. LerMs, A . . de Santa 
Cecilia, A-. Cesario. 

O mesmo Sr oll'drece, por p11rte da 
2. • commiasao de Cuzen'da, o: do 

N. 105. 
A assemblea legi<lativa• proT:ncial 

de Miuas Geraes dacreh: 
Art. ·unico. FicAo isentos de todos 

o~ direitos pr.,vínciaes os matoriaes 
qu11 1la êôrle rorem 1·emett.idos pela es-
trada de filtro O. Pe lro 2. • com · des• 
ti no ás obrl!os da igreja mlltri:a da c:dade 
do Juiz do Fora; revogada~ a-1 disposi-
ÇÕes em c •ntrario. · 

Sala qa-. com missões. 14 de Agosto 
de t88·t. -Santa Cecilta, Jodo Lui~, 
J. P. Xaoier da Veiga. 

O mesmo Sr. offereo~. por parte da 
.2. • corumhsâo de propostas, os de 

N. 100. 
A segundi commissAo de propostas 

e r epresent ações de camarsa, á que foi 
preslln te a r oprepanta9ão dâ C.&mara do 
l<.io Novo, peliinalo approvaçlo de arts. 
atld1tivos à$ sua~ p.>smras, é de par<~· 
cer que se adopte em r.,rma de resolu· 
çllo u iuoluso project ), aguardando a 
~eguuda discua~<lo para ufft~recer emen• 
das. se enteuder necessadas. 

Sala da$ c•Jmmissões, 14 de Agosto 
de l$S~.-Sa11la CeCilia, Jotlo Luiz, 
Tocanli1~. 

N. 107. 
A segunda commissAo de proplstas e 

represdutações de camaras, tendo exa-
minado: a da camara municipal de Cal-
das, e rn que pede a adopção de um art. 
additivo às suas p•JUuras, é·de pare-
cer que se adopte em forma de resu-
1 uçâo o incluso projecto. 

Sala dllS cununissões, 14 de Agosto 
rle 1ll82.-Sanla Cecilia, Jo4o Luiz, 
Tocanlan$. 

N. 108. 
A com missão de propostas e represen-

t .. ções de camaras, à que fui presente 
a da camal'a municipal da villa de S. 
Jose de Alem Parabyba, adoptando 
para o seu· mu.nic1pio as po.st uras em 
vigor uo do Mar de Hespaoha, é de 
parecer que se ad,lpte u ~eguintd pro-
Jecto em forma de resolução. 

A as;emblea logi'llativa prpvincin1 
do Min~ Geraes, sobre aroposta ua ca· 
mara municipal de S. José d' Alem Pa• 
rahybá, resolve: 
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. ~r~. 1.." F~ca ndopladll pnra o mu-
nlclpto d Alem Para'hybn o t~•dig<> da 
postura~ que rego actualmenl.e o do 
Mar de Ife!panba. 

Art. 2. • Rovogll<>-!e as disposições 
em contrario. 

Sda das comruissões, l4 · de Agoslo 
rle 1882.- Sanla Cecilia, Joao Luiz, 
Tocantins. 

N. 109. 
A commi·são de prop,slas e repre-

aenlações de camarlll!, A quo foi pre-
senl.e a da camara municipal de Grão 
Mog .• l, pedindo alteraçl!o do suas pos-
tu ras, é do parecer que ao adopte o ín-
cl uso prnjecto. 

Sala das commi~SÕes, 14 de Ag •sto 
1le 181!2.- Santa Cecilia, João Luiz, 
Tocantins . 

O mesm? S1·. offerece, por parte da 2.• 
commissAo de propostas, os projectos 
ns. 100 a 109, adaptando artigos de 
posturas das eamaras ruuniclpaell do 
Rio Nov.l, Caldas, S. Jos~ d'Aiern Pa-
rahyba e Grão Mogol. 

Para a ordem dos trabalhos. 
O mesmo S1·. otferece os seguintes-

Parecer n. 21. 
Fui presente á 2. • commissao do fa-

zenda o requerimento do Antonio Pe-
dro do E~pirito Santo, encarregado dos 
concertos da~.· ~ccçuu da estrada ent re 
Ouro Preto o Marianna, no qual pedu 
indemni~ação da quantia df' 308$039 
rcis,q ue demais declara ter •lespendidn. 

A commissao,tentlo em v:sta a infor-
mação pre. tnda a respeito, em 14 úe 
Março ultimo, pela dlrocto1·ia geral de 
obra' publicas; ô de parecer que seja 
lndeferídn a pretenç:lo du supplicante. 

Sala úas commis~õos, 14 de Agosto 
de 1882.-Sanla Cecilia, João ~~ uiz, 
J. P. Xavier da Veiga. 

A. segunda commissao de fazentla.á que 
foi presente o requerimento de Theodo-
ro Bonorato Gonsal ves, 2. • tabelli4o e 
escrivllo in terino do jury do termo do 
Patrocínio, em que pede o pagamento 
pelo cofre provincial da quantia de 
1:197$205 rs, correspondente á metade 
das custas vencidas em processos cuja 
relaçlln olfo~rece, as q unos, devendo ter· 
lhe sido pagas pela respectiva munici-
J•tllidade, nao o forao; 

Considerando q-ua o cofre provincinl, 
maxlme nas suascirc-umstancias actuaes, 
n!o pode ser onerado com pagamentos 
que devem correr por conta das mu-
nicipalidades; é de parecer que o reque-
rimento do s ttpplicante seja t'Omdttldo 
á commiuilo de fazenda municipal para 

·attender como Julgar mais cooveilleote 
o que no mesmo se pede. 

Sala elas commissõ~s. 14 tle AgMUI de 
18$2.-Sallta Cecilia, Joao Lu/.:, :r. aa 
Velg'a. · · 

A s~>gunda cnmmiifltlJ ile ·r~zerída, á 
quq fc>i precente a represen laçU:o da 
eumnra •iu Ourvelhr, p'ellinrl" 11 muni-

·cipalisaÇAo tios impo's.~os s'ob're negocies 
o et.genhos; 

Considéran-!o que essa meJida, a ser 
ádó]l·tada, deve ter um caracter geral 
com applicaçiio a todos os triÚniclpins 
da prov111cía; 

Consídéra1fdó qtle' 'faltao â c:Qmmís-
sl!o documentos officiaes sôbrãOJ quaes 
possa njuizar do rO'Sultado obtido, em 
um . a.nte~ior ox~rcicio 6n~Jlcairci1 da 
mun1c1pahsaç11o d aq uolle~ •mpO!Itós e 
das vaulagcns colhidas pelas camaras 
municipacs, e; 

Considerando quo dll adopçdo ou. re-
jeiç:in Dl)vnmente dessa ideá d"epenlle o 
cale,~ lo para o órçarnento da receita e 
de,;peza provinc''al; 

E' de parücer e req oer que n dita 
representação vá .á I. • commí;Sllo de 
fazenda. 

Sala da.s ses.•õl~, 14 de Agnsto de 
1882.-/0/.io Luiz, Santa Cecilia, J. 
P. X. d-a Veiga. 

A' segunda commiss!lo de fazenra 
for:l.o pre-entes as r epresentações das 
camarns rnuoicipaes de Monte Alegre, 
ltajubã, Cneté e Blla Vistn; as Jo 
di ver: os cidadãos f! e S. Sebastil!o do 
Parais 1 c Aguapé; a do ltevd. viga rio 
de S. Caetano da V a rgem Grande, e 
bem assim o pr..cject!l de lei deste a nno 
(u. 8), aquellas representações solici-
tando consignação de quotas para di-
versas ubras, e o dito projectQ auto-
risando I) dispeodio de varias quantias 
para canalísaçliu de agud patavel e 
auxílio As obras da matriz de Entre 
Rio1. 

Considerando que taes medidas, som 
duvi~a de utilidade publica, entendem 
muito do perw com a organisação do 
orçamento provincial; 

c .msíderando que a conces ·ão de au-
xílios pocuniar ios para taes obras, em 
leis avul~as, sem vc•·bn correspondente 
na'luelle orçamento, torna-~e pur via 
do regra uma promessa ill usoria e, 
por tantu, incooveiJieole; é a commis-
~ao de pu l'eccr que· as referida i rc-
presen lnçõe~ e projílcfo se reJl!eltdo á 
t.• commi~s~o de faze nda, para t il-
mal-os na consideraQAo que merece.r em 
o conformo os recu r:os financeiros da • • provmc1a. 
· Sala das conuníssões, 14 ile Agosto 

• 



... 
de 18~.-Santa Oe;ilia, X. da Veiga, 
Jo6o Luiz. 

O Sr. Presilknte declara que, tendo 
de occupar por alguns dias a cadeira da 
pl'fa!dencia, nomea para aub!tit uil-o na 
commisslo e~pecial de leis nlo sanccio.-
nadas o Sr. Santa Cecilia e na de Cor-
ça publica o Sr. Paixlo. 

Sondo dada a hora, o Sr . presidente 
marca a ordem do dia 16 e levanta a 
tesslo. --Corrleenda. 

Nu observa~s feit11.~ pela ordem, 
em contestaç.~o ao Sr. Joln Pedro Mo-
retuohn, na aosslo de 10, pelu Sr. Hen-
r ique Sales, 18.•1ioha, depois da pala-
vra verificar, lea·se:- si quizer tomar 
o trabalho de examinar a referida pro-
posiÇ<lo, e eu mOilr&rei ... ; o mais como 
àUi se segue. 

10.• SESSÃO ORDlNARlA AOS lO DE 
AGOSTO DE 1882. 

P RBSIDBNOU DO SR. LEMOS (VICB· PRB-
SIDENTE. ) 

SUMMARIO:- KXPJlDaa:•n. - Apre•ontaçlo 
• de proje<:too, requerimootOll e indicaç()aa. 

- Aii1tamonto eleitoral em lllinu Novao. 
Diacuuo o requerimento do Sr. J\1. Ful-
geacio - Ob•orvaçõeo do Sr. Moretuoh n. 
- Parecereo.- Or<km do dla.- 2.• leitura 
de pro~ecloo.-Propooiç()oe nlo aancciono-
du. D11eunoo doa Srs. H. Saiu, Biu For-
1011, Drumond o X. da Yoiga.-Di1cuulo 
de paroeorea. Di1curoo do Sr. T. da lllotta. 
A's 11 horas da manbl, íeit.a a cha-

mada, achlo-se presentas 3! Srs. depu-
tados, Cal1ando com participaÇ<lo o Sr. 
Barllo de Coromandel. 

Abre-se a ses!Ao. 
E' lida e approvada a a.cta da ante-

cedunte. 
O 81·. f . • Secretario dá conta do 

seguinte 
EXPEDIENTE. 

0/ficios. 
Um do secrotarao do govilrno, remoi-

tendo dons projecto• de plstura1 d.1 ca-
mara municipal da Sunta Barbara.-
A • 1. • commi.ss!o de propostas. 

Outro do mesmo, envinnio · uma re-
prosenteçao da camara do S. João de 
El-RAy, pedindo autor isaç4o para con-
t rabir um emprestimo.-A' commisslo 
de fazenda municipal. 

Rep1·esentaç~es. 
Uma em quo llomiog..,• José de Car-

valho Campos pede traosferenoia •le 
sua ra!idoncia para Sanf Anna du Dam-
buhy.- A' commiEsllo do eatatistica. 

Outra de Joaquim Felix do Carvc~
lbo 9 f fallcieço d~ Paula Vieira, para 

que suu fazend&9 passem para Santa 
Anna do &mbuby . ..!..A' mesma com· 
mi!Sl!O. 

O Sr. Na'lfarro · 'envia à mesa duas 
outras, uma dos hàbitantes do districto 
dos Peixotos para que aeja o mesmo 
annexado ao muoil;jpio de S. Sebasttlo 
do Paraíso, e o o tra de Antonio Perei-
ra de Moraes, pedindo annexaÇ<lo de 
sua fazenda ao muoicipio de p..,uso A!-
gre.- A' mesma oommi5:'llo. 

O Sr. Menelio envia á mesa as con· 
ta.a da camara municipal do Mar da 
He•panha, do a nno de 1881.- A' com-
mi.slo de Cazeoda municipal. 
Apresentaçao de P''Ojectos, requeri-

mentos e indicaçi1es. 
Silo lidos e vlo a imprimir os se· 

guiutes 
Projeclos. 

N. llO. 
A assdmblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. l. • fica pertencendo ao mu-

nicicipio de S. Miguel de \luanbles a 
paro;hia de N. Senhora do Porto de 
Guanhles, deomembrada do município 
de N. S. da ConceiÇ<lo do Serro. 

Sala das sessoe.~, 13 de Agosto de 
18S2.-V'. Café, José Rt,{lno, A,,. 
gusto do Amara!, Wencesta11, Fran-
cisco Naoarro, Santa Cecilia, Joilo 
Luiz, M. Fauslino, Seoe,ia11o de R e· 
sencle, Mo,·etzsllOn, lt. da Lu::, Menc-
lio Pinto, Padre K erdole, N elsOil, A. 
Velloso. 

N. 111. 
A assem blea legislativa VI' OV incial 

do Mio as Geraes decreta: 
Art. 1.• Fica o presidente da pro-

víncia autorisado a de~pender a quon· 
tia do I :000$000 p3lu vcrba-ubras 
publicas-: send.., 500$000 para o con-
certo da estrada do Ser ro rara S. Oon-
salo do Malho Vordo, no lugar de.no-
mioado-Docaina-; e 500$000 para 
auxilio das obras da igreja do Rosario 
do S. Oonsalo do Milho Verde. 

Art. 2. • Ficao revogatlas as dispo-
sições em contrar:o. 

Sal:\ dus sessCes, 14 de Agosto do 
1882.- V. Café, Tocantins. 

N. 112. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Goraes rlecreta: 
Art. I. • Fica elevad1 á categoria 

de freguezln o actual dista ictode S1nto 
Antonio dos Co.]neiros, do termo de S. 
Ml guel do Ouanhlles. 

Art. 2. • Ficão N vogadas as dhpo• 
siçces om coQtrario~ 



(ISala lfas ~. 10 de Ag11slo do 
1882.- Y. Ço.{é, To~n!ins. 

N'. 113, I 

A ~;om'b11\a' l~lativa' psovincial 
d J Minas Gerae~ decre\a: 
•. A.tt. 1,· fi~ creadti a coanárf!l· do 
~i!l Docé, compos~ dus turm~~t~ d.is cj-
daaes de s: Mi'guêl'de Guanlilla5 e Suas-
suby. ·• 

Ar t. 2. • Fica creado os comarca o 
lup r de ollicllil dll registro de hypl-
tbec:a~. 

Art. 3.• Fi~;!~) r&Yogadu as dispo-
alçO'ey edt codtrarío. 

Sa'la dss ses.:!l~s, 16- de AgoJto de 
1882.-'V. Oáfd,· Tooanttns. 

N; 114. 
A usemblea l'egialati-va proYincial 

do Mlnlu 'Géraos decreh: 
Art. 1. • Ficao creados distrietos de 

paz o districto policial do S. Petlro, do 
termo da cidade de Suas5uby, o pe-
que:ao comníercío do porto da Figueora 
no Rio DJCe, com o nume de dostncto 
do ,13ag~afy , o a povoàçllo d·J Joa-o .de 
Faraa, no turàío dé S. Mlgüel d11 Ona-
nh«es; llcando'a cargo das carlluras re-
spootlvas marcar-lhes as competentes 
divisa's. 

Art. 2.• Ficil'l revogadas a; di·~
aições em contrario. 

Sitia das sessões, 10 de Ag<Jslo de 
lg82.- V. Café, Tocantins. 

N. 115. 
A assemb!ea legislativa provincial 

de 6finas Oeraes decreta : 
Art. 1. • Ficao t ralll!Ceridas para a 

freguezia de S. Seb11st.D.o das Correo tt'3 
as fazendas de S. B:~rlbolumeu. per ten-
cente a Joaq_uim Did de Sà, '11 do Bom 
Jardim, pertencente a Joaquim Paubo 
Tavares, as qnaiS fazem parte actual-
mente da fregue%1a de N. S. Mlli 
doa Homens du Turvo. Outrosam, fica 
transf'lrida para a freguozia 'da-cidade 
de s·. Miguel de Guaobae:~ a Caz~oda de 
S. Rita, pertencente a Y11nancto P•-
cbeco Mor~ira Sobrinho, s mdo des-
membrada da Creguezia de S. Sebastião 
das Correntes. 

Ar t . 2 .• Ficlo revogadas ai di.po-
siçôes em contrario. 

Sala das seoo~s, 16 de Agosto do 
188~V. Café. 

· N. 116, 
A aslemblea lego~latíva provincial 

de Miou Gecaes dec reta: 
Art. 1 • Ficão creadas as seguintes 

cadeiras de instracçâO primaria para o 
1no Ct~mlnlno : uma na fregye~•a de 
St o Francisco de Salea, outra na do 
}towrio da Boa Vhta do Rio Verde · 

e outra -na do S. Josô do Tujycó, mu~ 
nicipio dú Prat!L ';u.ma .h frl!j;ll'õZia da 
Abbadoa dD Bom Suec~só it ' q\ltr:s na 
de Santa Mana, mnnlêiplb 114 Munto 
A1egt'o. · • •• • • 

Ar\. 2. • FiMo tévogúdàhs dlspb-
siÇõenm dón\tar'lo 1 ' 1 • 

Sala dn s~õe's, .16 de ,AgôsfO d~ 
1882 -A. C-eiario, WenctsldU, J04o 
Luiz, M. Fat43tino, Drt,PIOild , Ous-
taoll Pehna. • - ' " " 

N. 117. • 
, A asfemblell legislativa pro,4ncinl 

de Mino~ Geraes decreta: · -
Ar t. 1.• ''Fica o ~c:.veni~ ~utorisado 

a· despender, pela, verba-o6rtts~ pu-
blica~: ' " ' • 

§ l.• A q_uantía de 2 .000$000' p9ra 
aJxllio das obras ao .cemitt~rip' tli o-
dado dô Prnte. ~ 

'§ 2.• A quantia de 2:000$000 Olll'a 
auxoliu das ubt'a3 do c!elntfêri/1 1 di'ci-
dadu tlll M11nle Alegre. 

At t. 2. • Focao revogadRS a~< dispo-
siÇI)os er(l cbntrario. ' 

Snlh dns ses;ôes, lO 'de '/\gosto de 
1882.-A. Cesm·io, J . L1fi:, Rias Far-
tes, A . 7.1!clwias, Gustavo Penmi. . ., 

• ~- 118. • 
A as~emblca ~egisJali\'a Jll'ovincinl 

do Minas Geraes decreta : 
~Art. unoco. Ficíl o presidente da 
provoncia nut<>ris:1do n desperule.r, pela 
verba do obras publoca.s, n quantia ne-
céssaria pan n con1trucçl!o da cadea 
d11 oidádo do .Ptltrocinio ; revogada~ 
as disposições em 'CJ9ntrario. 

Sala da>< ~il.JS, 16 de Agoj to de 
188~.-NelsOA. 

~ . 119. 
A M~emblea leglslal;n. pro>Yincial 

de lllnM Gt:raes decreta : 
A'ol. unieo. Fica o prosi~onte da 

província autoris:tdo a des~e6der; pela 
verbn-obras pablicns-"', 11 quantia do 
3:000$000 como au:r.ilio â const~ucçtlo 
do tbeatro da cidade de' Para011tü; re-
,·ogadas as disposiçõ!!$ em 'cón trario. · 
~al11 das fessw~. 16' de Agosto de 

188·~.--,Nelson, Olegà,•ifl, ~ceriano 
de Resende. 

N. 120. 
A assemblea legislntiv11 pro'vincial 

tle Minas Geraes decreta : 
Art. 1.• Foca transfol'itlo do muni-

cipio de Ln nàs do Funil o nn n11xnd n 
:1. Crcgu ~tia dl! :"Jas.'\roth. do lullll'cipi•• 
de S. Jotto d' E I-Rey, o o\iqlricto tln 
Ponte Ncn•a. 

Art. 2. • Revoglio-se as di~siç~ 
em t;os tra•lo. • • · • 

• 



Sala du uJsões, 16 de Ag<»lo de 
1882.-Jocfo Luis, H. 54/u, Seoe-
riarao lk Re1ende, B. Fortes, C. StM, 
T. do Motta, R. do L!U, More4'shon.. 
Padre KereúJk, F. NatXJrro, Sanla 
Cecilia. Wenceslau, Jose Rufi..o, Au. 
gusto Velloso, A. Cuario, Claudio 
H . Duarte, Tocantin.s, Saiu Peio:oto, 
Olegario, Nuno Lages, Menelio Pinto. 

N. 121. 
A aqem b1ea legisllttiva provincial 

de Minu Gurus decreta: 
Art. 1. • Fica eleva11o â categ<~ria 

de !reguezia o district<r policial do S. 
José da Barra do Puntal,com a11 aeggin-
tee diviau : comoção nãbarra do cor-
rego Ja Lago, no Rio Grande, conti-
nulo pelo corrego aci.ma até a serra 
e p r esta, eguas vertente5, até a !a-
Z<lnda de Frc.nci:~eo de Deus, d'abl no 
Sapucahy,em rumo por este abaixo até 
o Pontal e Rio Grande abaixo até A 
barra do corrego da Lago, onde tive-
rio principio. 

Art. 2. • Fica revogada a lei que 
incorporou a freguez'a da Ventania ao 
município rle Pas•os. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições 
em contrar:o. 

Sala du sessões, 16 de Agosto de 
l8S2.-Silt~estre Ferraz. 

N. 122. 
A aaaemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta : 
Art. unico. Fica pertencendo A !re-

guezia da Conceiçlo do Rlo Verde e 
wunicipio de Baependy a !11zenda dos 
Cri mino os,pertencunte ao cidadlo Joa-
quim O:as de Cast ro, que actualmente 
pert~nco à froguezia do C.rmo.do mu-
nicípio da Christina, pelas suas divisas; 
revogao-se as d aposições em contrario. 

Sala das ses~ões, 16 de Agosto de 
1882.-Silvestre Ferraz. 

A commissilo de ut:1tist;ca, A qual 
Coi preaente a repre~entaçlo, em que 
Joaquim Antonio de Andrade e outros 
proprietarios das tazen·las do Tauâ, 
Barreiro dos Veados e Pontes, da fr&-
guezia doa A logres, pedem a suo t rans-
rerencia paro~ a Cregue: ia de S.lnta Rita 
de Patos. municipio de Patos, depois 
de e:uroinal·a, julgllll aceitavais as 
ra~s 1ue allegllo e, por isso, é de pa-
recer que se adopte o seguinte projecto. 

N. 123. 
A aS$emblea 1!'gislativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. I . • Ficlo desmembrada1 da 

íreguezia dos Alegres, a que ora per-
~QçeiJI, o iQcorfOB~&!! á freiuezia de 

S. Rita de Patoa, município de Patos, 
as fazen~as denomioa~TauA, Bar-
reirll dos Veados e Pontea,pertencentes 
a Joaquim Antonio de Andrade e ootros. 

Art. 2 . • Ficlo rnogadas u ditpo-
ai~es em conkario. 

Sala du sesslJes, 16 de Agosto de 
18g2.-Francisco Navarro, .A . Zn· 
carias, M . Faustirn>. 

N. 124. 
A asaemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta : 
Art. uoico. Fica revagado o § 3. • 

do arl. 9. • da lei n. 2815 de 22 de 
Outobro de 1881, que aupprime algoos 
lugares de officiaes e contlnoos da di-
rec to ria de fazenda; revogadas as dis-
po,ições em contrario. 

Sala dai Se:l:'ll'ls, 16 de Agoato de 
1882.-H. Salu, 

N. 125. 
A nssemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • A !reguezia de S. Sel>as-

t illo das L1g6s, distrleto do mesmo 
nome, do município da cidade de S. 
Francisco, será limitada: 

Pelo lado do sul do Parodio, rio do 
Somno acima até à bura do ribeirlo 
denominado Jacurutü, por este acima 
até As suas cabeceiras, atravessando a 
serr.1 rumo direito A cabece:ra da vo• 
reda do Chiqueiro, por esta abaixo até 
sua barra no ribeirilo dll Fllr inoso,e por 
osts ab11ixo atá â sua foz. no riu S. 
Francisco. 

Art. 2 • A mesma freguezia e seu 
dbtricto serAo denominados ~. Sebas-
t ião do Puredllo, em substi tuiçao do 
denominnçilo de S. Sebasthto das Lag11s. 

Art. 3. • Ftclo revogadas as dispo-
sições em contrario. 

Sala das sessões, 16 de Agosto de 
1882.-8ales Peixoto, R . da Lu~, Au· 
gusto do Amaral, Bias Fo1·les, M. 
Fulgencia. 

N. 126. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraos decreta: 
Art. unico. O governo, pela verba 

- obras publicas-e sob inspecçl'lo da 
respectiva camara municipal,maodará 
construir as seguintes pontes no mu-
nicípio da lrabira: uma sobre o rio 
do Peixe, junto á fa zenda de Anto-
nio Jo;é de Sousa, freguezia da cidade, 
e out ra na rreguezia de S. J ... ,é tl11 
Lagoa, junto A fazen la da Vargulll 
sobre o rio que corta a utrada que 
dom11oda a Cre(uezia do Prata, alll• 

• 



nlcipin de Santa Barbnra; re\"ogndas 
as di~posições em contrario. 

Sala das tessOas, 16 de Agosto de 
1882,-DI·umond. 

N. 127. 
A assemblea legislativa pro\•incial 

de Minas Geraes deoreta : 
Art. uni co. Fica pertencendo â !t·e-

guetiol de S. Antonio do MunaM, mu-
nicípio de Cataguazes, o U!rritorio co:n-
prehendido nas seguintes divisas: das 
cabeceiras doribeirto-coronel-acom-
panhaodo o mesmo até A barra com o 
rio Mur iabé, comprebendendo tollo o 
ladu esquerdo, desmembrado da fre-
guezia de Ca tagu.azes; nestes divisas fi-
eo1rá tombem comprehendida a fazenda 
de Jost Francisco de Carvalho; revo-
gAo as disposições em contrar io. 

Sala das sessões, 16 de Agosto de 
1882.- Santa Cecilia. 

N. 128. 
A assemblea legislativa pruvincial 

de Minas Geraes decrete: 
Art uníco. Para o cumprimento 

da lei n. 2802 de 3 de Outubru de 1881 , 
o presidente da proviucia, desde ja, 
dedu.zirà da verba-obras publicas-
do orçamento vigente 11 quu nLia ne-
ce~aria; revogadas as dtsposiçõ~s em 
contrarie. 

Sala das sa~sões, 16 do A gosto de 
1882.-J. P. Xa vier da Veiga, Nel-
son, A ugt~Sto de Amaral, .li orct.:shon, 
Augu3to Velloso, Tei~eira da Motla. 

N. 129. 
A assemblea logislnti vn provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. unico. A parochin do C~trmo 

do P ouso Alto, pertencente ao muni-
cípio do Christina, fica denominada-
Carmo do Rio Verde-; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 16 de Agosto de 
1882.-J. P. Xav ier da Veiga, S. 
Fert·az, Nelson, Augusto da Amaral, 
Moretzsohn, Augauto Velloso, Tei-
Xeira da Motla. 

N. 130. 
A assemblea legislativa pro,·íncia1 

de Minas Gemes decreta: 
Art. 1-• O dittricto de Nt s•a Se-

nhora do Carmo do3 Paio~, do municí-
pio da Formiga, fic!l elevado â catego-
ria de pnr..~.chta , com os mesmos limttes 
que actualmenU! tom. 

Art. 2.• Fic![o revogadas as dispo-
sições em contrario. 

Sala das sessões, 10 do Ago$to do 
188~.-A . Zacaria$, .. 

• 
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N. 131 
A assemblea logislativa provincial 

do Minas Gerães decreta: 
. A~t. 1. • . Fica o presidente d.a pro-

V'Incta autortsadoa despouderas seguin-
tes quantias, deduzidas da'" rba-obr•u; 
publicas- : 

§ 1.• A de 4:000• como auxilio ãs 
obras da matriz dn frogue&ia' doJI Arcos. 
do município da Fc; rmiga, 

§ 2. • A de 4:000$ como auxilio 4s 
obras da matriz da cidade,de Tamandu:l 

§ 3 • A de I ;000$ para as obras da 
matriz da parocbia de N. S. da . Appa-
recida, município do Carmo dQ Rio 
Claro. · ., 

§ 4 • A do 500$ para as obras da 
matriz de MnravilhM, município do Pi-
taoguy. . 

A rt 2. • Ficao revogadas as displl-
siçõas em coolrario. 

S.t1a das S03sões, 16 de Agosto de 
1882.- A. ZacariM. . 

N. 132. 
A assomblea legislativa provincial 

do ~lina9 G.araes rlecrllta: . 
Art. 1.• A liuha di v i~ trin entro os 

muolclp:os de P iumby c llambuby serà 
n scgu nlc: pelo> ribu· r~o dns Araras 
até à sun cenlluencia no r io Ajudas, 
por este ubatxo até á barra do corrogo 
denominado- Atalho; por osteacinia atfi 
~un na~cento, seguindu pelo ,·alto que 
sorTe de divi;a entro O$ fn1.endas 4'\ 
llon Visltl e S. 'l'hingo nt(\ o rio Snrn-
hur;\, que serre de dwisa or)tre ~~~ (r~
gueziu de S. Roq ue o.Hambuby; por 
este acima até á Sarra da Canastra, fi. 
cando a ~u-. margem esquorJa perten-
cendo no civel ao 'termo de UamlJuhr 
o no ecclesiastico à freglt e.zia de S. 
ftUtJUe, 

Art. 2.• Ficão ro,·ogadas lli dispo-
sições em contra r .o. 

Snla dus ses:1ões, 16 de Agosto de 
188 ~ .-A. Zacal'ias 

N. 133. 
A assemble l legblativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Ar i. I. • Fica transferida a sede do 

districto de Slnto Antonio de Entre 
Rio!, do muntcipio de P tumhy, para n 
pon>açllo dcuomin!ldn dc-N. S. das 
Dores rbs Pe robas- o pa•snr:\ a toressl\ 
dunominnçllo. 

Art. 2.• As di,·isas dodistricb com 
ns pnt•ochins tio S. R o )Ue e B •mbuhy 
serão as a'Ctonlmcnto <>slabel ecitl~t•, o 
pelo lodo das freguezins de Porto Real, 
Pimenta e dislricto da cidade de Pium-
hj fertlo as se6Jllntes: na mnrgem d2 -

• 
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' rio' S: Fl'anc!isco pehi ~p~g&o mlllitre 
abaixo da bar~ da divisa da faiendá 
do floaldo Jus~ Joaquim do Valle, e por 
liatléi. atravessando o ribeirllo .na barra 
do ésgoto' da L-ap d .. s · lnhumas com 
o r~l?eir4o gr.tnde;, ,.POr este em rumo 
CÍ1reito',' ag~ar vertentes, ao açpde 
dá m:âtt.: e fazenda do finado Fran.-
cisco de Paut·a Ara,UJo; por este acima 
nnentes áté o di$'tricto' do Plii~ e 
êotgú,nbos; por ~le Ji!!tàsver.tehtes'até 
o Pàs.O e Cunhas, Far•nha Podre e S. 
LourenÇo aQ à estrada que vae de 
CO'stà .Pereira para· Pllins, seguindo a 
e.&trada que vai ler à casa de Mes.-
ái~ ·Gire!~ P~reifá~ desta à ponte do 
tibeirlo que Yem para a casa de Ju!o 
Velloso; por este acima até â barra do 
Corrego da Lagoa · e por esta acima até 
fechar no r :o S. Francisco no pJr t<• do 
Mesqui ta'. . . . 

Art. 3. • Fica: o revogadas as dispo· 
sições em con tt llrjo . . 
, Sala das 116SSÕ8s, 16 de Agosto de 
1882.- A. Zacarids. 

N. 134. 
A Jissemblea legislativa provincial 

dé b!inas Gerats decreta: 
Art . unico. Fica annexada ao mu-

nicípio de Campo Bello a freguezia da 
Oaona Verde,que faz actualmeote parte 
~o de La v.ra• ; ren•gadas as d ispostções 
em contrario. 

$àla das sessões, 16 de Agosto de 
1882.- A. Zacarias 

Alistamento eleiloral em Minas 
No/)as. 

-~ 8r. ~riô~i ~ul~'-enctoa 
~f.:· (•rd_i~eute, _VOU hOJe OC,CUPI/>~. por 
alguns momentos a preciosa a.tteuçao 
da ca>a com um t:cqueriJ:QeÍI to, em 
q'ue peço informações ao governo sobre 
factos ja P?r !lllm denunc1adus o anno 
passàdo desta tribúna, e que me trou-
xeriio comJ con'sequencia oma terrí-
vel descompo&tura pela imprensa. 

~ii.o me importaria com as yer,rinas 
escriptas contra mím, po1que, !éliz-
mente, .el)..as .es(au mu• to abã xo de 
!JlCO caracter (a:poiaáos), se eu t1ves;~e 
a fortuna de bavdr conseguido do go-
yúrno ao menos uma sati.façilo ao 
public!J,_ e!9 r~làçilo àos desmandos por 
mim deounciadus; entretanto, parece 
que perdi completamente o meo tt~mp.:l. 
, E\ei!O do po1·o, membro da opposiçiio 
conservadora e .correndo-me o inda· 
çlioavel dever de iôquim do mópo 
pelo . qual 1~à? cumpridas as Je~~ em 
nossa. provwcta, eu nllo recuaret um 
aó jul•so ~~seê dove~ iouçn me impor-

-tando com as consequenc.i~ que póssl!o 
resultar do meo procedimento (muilo 
bem). . ... 

O meo re:tuerjmento é o seguinte(lé). 
O Sr. H. Salés: - Isso é uma que:;tào 

cansadá. . 
O Sr. Dr1.imond:- Ero' faHa ' de as-

sumpto, voltllo as quéslõos' jâ dbblÍÚilas. 
O ,Sr. ft!.orel::soliiÍ:.:...E' .qiiêstAb q'ue 

ainda pende de decisão· do pode'r ju-
diciarJg. . 

iJ Sr. M. Fulgeneiô:-N~ é !àlta 
dê a~síimp!o, nllo é questão ja deb8!-
tid.a, meo coDega; e uroa,das IJ:Ilest<les 
mais importantes q'ue' se· t#'àt aventli.ào 
nesta' casa, e a respeito dif. ll'u'al o gq.. 
vemo devíà ter tofuâdu pto~idencias 
muito euergii:aá, em beói dá s'ua pro-
priu moralidáae. o s,-. H. Sa'tes:'-Desde q'ue éi(â af-
Í.!cta ao poder judiciario, o govel'Iio 
nada tem q o é ver co•n ella. S.oria 
burallia.r as atlrihuições dos poderes 
publiC?s· 

O Sr. . .Drumond:- A poiado. 
O .St·. M~ F~gencio:-Tenha:o V. 

Excs. urn pouco de pscioncia; a quef-
tao, como disse,é importante, demanda 
alguma calma e tranquillidade do mi-
nlla parte para poder della occupar-
me como devo. 

Sr. presidente, com a exposiç!!O deste 
facto só tenho em vista o cumpri-
ment , do meo dever (apoia<los da mi· 
noria), porque V. Ex.c. sabe perfeita-
mente que sou incapaz de prevalecer· 
me desta tribuna para faz11r aquillo 
que esteja em dosaccordo com' a minha 
d ignidade pEll>sJal (apoiados geraes). 

Purtantcl, paço a'o> meus honra-los 
collegas um pouco de benevolencia, 
um pcuco de calma ~ara que eu possa 
deserivol ver com mais alguma ampli-
t ude esta q uésta:o. 

Sabe V. Ex , Sr. presidootP., qu~> o 
Sr. conselheiro Sara1va, depoiR de pro-
mulgada a le1, que relormou o nosso 
systema eleitiJnl, propalou urbi et 
orbi que empregaria todos os seus QS-
forços para que a r eferida lei tive!ll!e 
tltll execução no imperio, e aqueUes 
que a violastem, que dolla abl!~assem, 
tiv~s>em a dovida punição, sofl'ressem 
as COI)~equencias de seu procedimento. 

O S--. 'r. da Molla :- Foi um ém· 
penho de h'1nra. 

O Sr. M. Fulge11cio :-sem duvid_a, 
foi um empenho de honra. como acaba 
de dizer o meu nobre collega. 

Mus. S .-s , se ,é certo que houve boa 
vontade da parte do Sr. conselheiro 
~araiva 110 deseôiienho' aesso c~miro~ 



ANN AES. 

miMo de honra , ~ lambem ven b.do, 
verdade inconteslavel, que gravtsst-
mos abusos se deram no tmporw, por 
oc:casii o da execuçlio da mesma lei , 
alguns dns quaes ficaram impune$. 

O Sr. X . da Veiga:- Pelu contrario, 
{oram galuJoados. 

O Sr. M . F ulgencio:- 0 f11cto do 
que vou occupar-me, Sr. presidente, é 
a confirmação da m10ha nsserçllo. 

Procedeu·s3 ao traba lho do alisla· 
monto n~ cidade de Minas NuvM, Srs., 
sob a di r ecção do e nUlo juiz municipa l 
daquelle termo, bachuil l 1gn:~cio Fer-
naol!ea, que cumprio fielmente o !OU 

- dever, servioao, como dovía servi r , a 
seo partido. 

O Sr. X ela Veiga: - Apoiado. 
O Sr. H . S~:-Não corou \nagis-

tra•lo. 
O S r. S ecer ian? de Resellde:-E 

muito afamado. 
O Sr·. X . ela Veiga:- Foi o melhor 

ngm le e1eitord do 19. • di3 tricLo. 
O Sr . .FI. Sales:-E~tA onganadJ. 
O Sr. 1ú. Fulgenc-io -Apoiutlo, fo i o 

melhor agente el.n tora l, porque fuz ao 
mesmo tempo o papel tlu JUiz e advoga-
do da• pules 

O Sr. H. Sales: - Nilo apo odo. 
O Sr. M . Fulgencio: - Cu mo advo-

gado, elle dictava os requerimentos de 
seus correligionarios l'olittcos; como 
juiz, baixava f ort m us exigintlu ducu-
mento&, podia infurmnçQcs offiducs paru 
ioulili·a r os documentO$ quo orao apr t!-
sonlados pe los adversarioos politi;os. 

O Sr. X . da Veiga:-FhZt& o lmpli · 
savn, como se costuma t.lt zcr \·u lgar-
mento. 

O Sr. H. Sales:- lsto ú que não esl<i 
verificado. 

O S r·. DrumMd:- Essa é a pratica 
de muita gente boa. 
O ~-. Moretz solm:- Oonte boa, nl!O 

apoiado. 
O S r· . .li. Fulgtmcio:-Era jui1. de 

direito daqualla com1l'C:l o L> r. Go:nes 
R ibeiro, que com toda a imjlar.::a li In-
de docidio as questlle~ do a listamento , 
c umprio o seu dever. 

F mdo o a lls lamento, a brio se o praso 
para os recursos; ent!lo fur4o decidado; 
todos os reeor~os interposLOS paro~ aquel-
le juir. de direito 

Fmdo o praso do~ recursos. levo O!'Sa 
dislincto magistrado nece·s d~Ui e do~ vir 
a esta C.1pi tul, r .. r;; .. do p ar mutl\·os q ue 
A aJsemblea oito silo ~tranho>; e então, 
no dia 12 de Junho, t ransmittao 11 j u -
risdieçl o ao j uiz; municipal, que havia 
irep"ralfo o alista fl)(>n to o q,ue depois 

completou a ohra (JOr <'11& tão bem -in i-
ciada. 

Lt1go que reCE:beo ollo a jurisdicçito, 
Sr. p resadeote, de~apparoceram todos 
os edilaes a respeito do alh~amento 
e leitor a l, e foi d'emit ti lo o Bilcr ivllo do 
j ury, que ll)l tlio se rviu. 

O Sr·. X. ela Yeiga:- 'l'udo isto é sig-
nificativo ... 

O Sr. D1·umonâ:- Mas quem fez 
lJdo istof 

O S r. X . da Veiga:- Coincideucias 
ionoccu tes ... 

O S r . M. Fulgencio: - Foi o j uiz de 
dlrd to iotortoo lia comarca que ro $le-
mi~ti o o escrivão , e o tletapp!uecimunto 
dos etli lae; ... 

O Sr·. Drunwnà:- V. E xc. não poJe 
ga rant i r is,o. 

O Sr. M. Fulgcncio:- Oara.nto, e 
hei do apresen ta r documentos taes, ~e 
ellos nllu me forem negados, que VV. 
Exci. nlio os poderao cun tcstnr. 

O Sr. Drmnond:- A ques lilo é pN-
vat•. 

O S1·. M . F ulgc11Cio:- Eu vou des-
onrol tmllo os fuctu$, e dep 1i~ tratar ei 
U8 pNVII i - OS. 

D<lnult;do o escri\'ãO do jury, desa p-
parec•dos o~ editH~, du• qune~ con~tn
va lu~o quanto se tinha dadu,n.Iu l'<\ nn 
I. • alt~t:unenlo, como nos recursos, " 
jui1. do clireito intorinn rln comurc."\ 
rnn ndou (lur um de sous espoletas oloi-
tn rn~s rucorrer do t•lllnR a, sontcnças jn 
pt·ufc rrcl.r~ em g rao de recut·so pelo seu 
an tecessor , n r~formuu-n~ mandafl!ln 
inclui r no nlislameulo nqu11llo< I(Ut' 
tinhii'l ~ulo legalmont9 rxclu i<lo~ pnr 
e li.: 

OSr·. X . da l'eiga:-Voj:lo íi o! 
O ::;,·. 1'eixeira I.agcs- Quocl ,·cslal 

probandur4. 
O Sr. ftf. Fulgencio:- A 1>rova aqui 

~stti; ~quo a Ruaaçlto tio distr icto, to• 
mnndo uunhec iancnlu tlesto fuct.u, mau-
dou respunsabihsar o juiz d11 dtNi to . 

O S1" Drumo11d:- Quu.l fo1 o rosul-
taJ•, do pro~e$SO de responsubtlidade? 

O Sr·. M . Fulge1acio:- O resultado 
tnfolir.monlll n11u Slll qual fvt. · 

O Sr. X. da Vciga:-N tiO se O!quo-
ça do apreciar a aua tu1lu d1> prumutur 
pul•,icu, tio do dM unciudo. 

O Sr· . .\f. Fulgencio:- So a Rolaç:lo 
do .lbtricw Dllu Ju1;:ussc 1r roguh r , t1 -
lognl o procedimouto duq uellojuiz, o~o 
o tor ta ll111 Ddad•> rl.!•p n~nbtl••ar. 

O Sr· .Drumond:- 0 prnce:M de 
ro~pon:~abil .tlade naria sig016cll . 

O Sr . . \foret.Jsoht~-:-lao dJgtt. isw. 
O ~~· . • \f. F~ge11cio:-Tal foi o prc-. -



·~ .. 
cedimento lllegal desse j uiz, qt.e a Re· 
laçao nlo tomou conlrE>Cimeotodos seus 
despachos e mandou que vigo>rJ!SSem 
os de seu antecessor. (Apoiados da mi· 
norw). 

O Sr. Drtmwml:- Talv.ez t 1vess9m 
sido interpostos irregularmonte. 

O Sr. M . Fulgencio:- Nilo apoiado; 
foi porque o juiz dê direito interino 
commetteu um BbJurdo, tomando eu• 
nhecimento de um 2. • recordo , sobre o 
qual nao tinha o menor direito de in-
ter?ir ...• 

O Sr. Morelnohn: - Andou con· 
forme a lei. 

O Sr. H. Sales: -Permitte um 
aparto f 

A Relaçlon'o a ndou muito con(<.~rme 
â lei ; eu hei de discutir e mostrar 
quom teve rasl o, se o juiz de direito 
ou a R&Jaçao. 

O Sr. M . F ulgencio:- Cumpre notar 
ainda : quando ioic:ou-seo al1stamento, 
nl o só o juiz mun:oipal como o de di· 
rei t•1 en ten.Jiâo que este~ OO$SOs peque-
nos senhores de engenhos nlo podiao 
aor ali~tatlos somente em vista do pa-
gamento do imposto de industr ias e pro· 
tisS()e~. sem que t ivessem lambem pro-
vado o fundo cup tal de 3:400$000. 

Nt~ese sentido forâo desp:1cbados 
todos os requerimentos· 

Aberto o p r~so para os recursos, os 
con•~rvado r&:!, convdncidua de quo 
tinhoo sido mal arreciad •s por esses 
juized seus direit••s, interpozerâo re-
cur~a e então o j uiz do direito da 
comliiC.I, bacharel Luiz G.•mes, recon· 
aideran•lo os seus despacho3, rnaudou 
os incluir n•• al•stnmento. Os liberacs 
nllo procedorao pela mesma forma,por· 
que o aou chefe, o juiz mun1cipal, en-
tendia quoe;se;seohores de engenho não 
tinhl o drrei to de ser alistados somente 
com o pagamenl•l do imposto du iodus-
t riaj e ,prufissões. Mas sabe V. Ex. o 
que se ver :flcou depo•s1 Fui que t nlos 
os libero.es, eenhores de engenhoa, que 
nl o interpozerlo recurso, allnal &ppa• 
recer llo a l istados, ti verão do votlir & 
continuAo como elei tores ! 

O Sr. X. da Veiga :-Por uma 
fr"ude. 

O Sr. M . Fulget~cio:-Por uma 
fraude escandalosa, porque forllo falsi-
ficadas nA o menos de 12 seu touça~ do 
Dr. LuiT. Gomes, quo~ havia excluído 
e536S iudividuo§ do alistamento. 

O ~r. Drumond :- Quem fez i~o 1 
O Sr. X. da Veiga :- 0 ma ior in· 

~reasarlo do partido libo!ral. 
O $r. J)rumon~:-glleiQ ét 

A.NN&Ba. 

O Sr. Morelssohn:- 0 bacharel 
lgnacio Antonio Fernandes. 

(H a outros apartes). 
O Sr. M. Fulgencio:- E' incontes-

ta"el a falsifteação d'essas sentenças, 
porqoe nlo só os nomes d'esses inJivi· 
duo~ oito estavao e nem estio inclui· 
dos na l ista que o juiz de direito tinha 
obr gaçl'l de mandar ao Sr . presidente 
da pruvi o c ia , como nós, os conservado-
res, prevendo ja o que se verificou, ha-
víamos requerido pl'evia::oente,antea da. 
retirada do Dr . Lui% Gomes da co-
rnarc'l, uma. cer tidlo de todo o alis-
tamento eleitoral, do qual nlo consta 
quo tenhl o sido a listados uses 12 iod:-
VIduos. 

O Sr. X. da Veiga :- E' verdade. 
O' Sr. M Fulgencio : -Alem di.s~o. 

para maior seguranç 1, quando foi de-
miL tido o escrivão Gravatã e pas<o u 
elle o cartorio para o E'Scrivllo d~ j ury, 
teve a nocessaria cautela de obter um 
recibo pa:ssad • por esb, do qual consta 
que for4o indt!Ceri-ios os requerimentos 
doi 12 individuo<, que ultimamente 
furão phospboricamente dec1n r a do~ 
eleitores. 

O Sr. X. da Veiga:- E é com el3es 
element03 que està na ca•nara dos de· 
put •dOi o Sr. Felicio dos Santos. 

O Sr. H. Sales:- Ndo ha duvida que 
o parti lo du nobre deputndo tem 
ma:oria no 19.• districtl, mas attr ibua 
â divergoncia do $eO partido a oleiçâtl 
do Sr. Felicio dos s .,ntos e nllo â 
fr&ude. 

O Sr. M. Fulgeneio:- EnHo V. 
Exc. continua a affirmar que não 
houve fraude L. 

O S1·. H. Sales: - Nilo aflirmo que 
nâo h •u Vtl fraude, m~u affirmo que o 
Sr . Dr. lgnac10 Fernandes nlo teve 
parte em fraude. 

O Sr. M. FulgCileio:- 'Jtfas V. Exc., 
que é j ur!s~ou~ultu, ha de responder 
e5ta minha interrogação. 

Quando o Dr. Luiz Gumea retirou-se 
da com3rca, esses 12 indivíduos ni!o 
eatavllo ali5todos; é facto iocontestavel 
o coua1a de documentos apresentados 
aqui JXlr mim o anno passado, que estilo 
u& aoeretnria do governo e podt>m se r 
pr, ten tcs â assemblea, se V .l!:xca. con· 
sentir em que pa so o meo requerimento. 

O juiz de dil'elto interino da co-
marca expedio iitulos a todo, esses 12 
in di v iduos. 

Ora, como é que ollo tem elle rP~· 
poosa bl1idade, nao comm&t teo um cr1· 
me, expedindo titulos a eleitores quQ 
~~ ti®llo • ido ~u.sli llçadoa l 



IH duas uma, ou estas sentenças 
forllo falsificadas pelo proprio Dr. Luiz 
Go:nes, o que á um abiurdo, porque e~te 
j ~iz retiruu·so da comarca logo que 
findou-se o pra.z , dos recurso., e con•ta 
de d·•cnmentos irrefuta1·eis que t!IOS ln-
dtviduos nao fur4o primitivamente 
alistados e nem em gr .10 de 1 ecurso, 
por que ell.n n4o o interpuzer4<•, ou 
enttlo o juiz de d1reito int "rioo ha de 
forçosamente carregar com as con· 
aequencias do seo act~, expedindo ti-
t ules a individues u4o al.atado! ou 
considerados como alh tadus, em con-
aequeneia de uma fraude. 

O Sr. Dr"mond:-E~ta conclusllo á 
que nAo IDO plll'ílCO lugica. 

O Sr. M . Fulgencio:-E' tirada das 
premis3as, que V. Exc. nll.o pode des-
truir. 

O Sr. X. da Veiga:-E' a morali-
dade do facto. 

( H a outros apartes). 
O Sr. H. Sales:- F'açn o Cu vor de 

ler o seu requerimento. 
O Sr . Jlf. Fulge11cio lê. 
O St·. H. Sates:-Dou-lhe o meu 

voto. se é ~ó i ~so. 
O ~r. Jf. F 1úgencio:-CJnsinh V, 

Ex :. que eu di;cuUI O!ta primeira par-
te do meu requerimento. 

Os r .. ct•>S por mim trazidos agora l 
tribuna, ja o f11 râo na aessll.o passada 
o constã<> do dtverns representações 
levadas ao 4;onhectmenlo do pre·i lente 
da previncia, Cundudas om documentos 
ioconte~ta v eis e quo no.o podom ser 
pos10 i em duv.du pJr esta ll&semblea. 

O Sr. H. Sales:-P .. i • V. Exc. terl 
os documentos p!ira d1scutir a quo,uo . aqu1. 

O S1·. X. da Veiga:-0 govorno ge-
ral ja provideoctou, dsJpllch~ndo o 
Sr. lgoacio Fernan~os para JUIZ de 
direito. . 

O Sr. T. Lage:-Merectd!lment~. 
O St·. M. Ftdgcncio:-E, Sr. pre-

sidente, tllo exucto~ sno os fllclo~ de 
que eu tenho tratado, qua, pa r.t. abl -
fasl-os, Co! necessarío commetter·se 
crime muilo maior do qu3 o da fal-
sifteaçllo das ~enlençu. . 

0 chllfO conservador da c1dade de 
Minas Nuvas, no int ui1o do tirar a 
l impo essa quo~tào, logo ~uo rec ... nhe· 
ceo que tinbao !Ido ruls1Ucado~ esses 
autos, requereu 0 exame em todos 
elles. d 

0 Sr. T. Lage:- Houve ous exa-
mes. . " , . 

0 Sr. M. Fulgencto:-. ou re .• enr 
oa íaçt~s ~mo e lles se der&o; st eu 

commotler alguma ineuctidno, os no· 
bro~ dopu1adocS me advi rt:Io, que es-
tou prompto e. recliOCII r algum eugann. 

Requerido o exame e mt~rcsdo o dia 
12 do Agosto para ter ollo lugar, 
aconteceo que n 1 dia immedia.to ao 
d1upatbo do requerimento espalhou-se 
por toda a cidade o boito de que es-
tnva arrombado o cartor io do eserit'âo 
do jury, e qua tinha.o dosapp:~recido 
os autos do alistamento elenoral, e 
is to iofelizmento vorilicou-se, tanto que 
OIO·SO pOUile proceder 800XIl1De reque-
r ido. 

l'ergunto A V. Exc.: se nllo tinha ha-
vido lalsi ftcaçao no alistamento. ~e o 
juu; do direi to interino e11tav.a çom sua 
cuusciencla traoqu1lla, qual o motivo 
por que fui arrombado o cartorio do e.~
crlvílo du jury e dahi'desapparacilnlo to-
dus u~ auw$ tlu alistamento eleitural;sat-
nnllo·se apenas a autos. o •hvro do r e-
gistro e da qualiflcaç4o de juradosfç:, 

O St·. X. da Veiga--Arrombamento 
proposita l, noro cr1me para occultar 
outro. 

u $1· .Dt·umond:- Quem arrombou'# 
O Sr. 1'. cta Motta:-Queto p<~dia · ter 

l nter~sse em arrullllmt•, · 
CJ Sr·. X. cta Felga: - l'ialuralmente os 

cooscnadures ... o Sr· T. da Motta: - Oseonscrradores, 
que requererâu o e:t.amo, 01\o polli! o ler 
Jotore.~e no arrnmbamento. 

O Sr·. M Ftdgenc/o: - hto ó logico. 
O Sr. T. Lage: - A' primei ra visl.tl, é. 
0 SI'. M. Futgencto: -I~, 01\0 su IJÔolo 

vonUcar u exame, l'ur mutivu~ lndepeu-
ddntu~ da vontade dus conservaJores, é 
claro que os hberaes er-ilo o~ respoo-
aavels por este acuntec1meoto e que 
qu1zortlu arredar do si a respons.:lbl-
hdallo fazendo desapparecer olo ca~to
rlu u ~u w de corpo de dollcto, istc ti, 
t•s Buws el e1torao~ falsificados. o $r. I/. Sales:-l'ui~.se Col um ou ou-
tro liberal . segue-se que fusse o juiz de 
direito inter10o~ o S1· • .\ da lfeiqa:-Euatü não incr!-
minu o varthlo liberal; t'l acto de um so. 

O Sr. M. FulgetJcio;- Eolretauto, 
ja se teve o cynismo olo uv.tnçu quu 
forJo os conset·vadore$ os uuturo~ da 
fraudo, i:.to à, Cal;;ificJr.lu s~ntt!nf:ss, 
a i stamlo comoelelturll$ 12 llber~tes ..... 

IJ<idus este;; factos, Sr. pres1duu te, 
CJIDII ha pouco u_i;;;;e, divorus repre-
seut:tçõoA foram levada~ u•J cuulteci-
muuto do S. E:t. 11 Sr. presidtJutd da 
prov111cia, acurnpanhlltius do d.o~ulnen
t<M iucoole.taveto, e q u11 eXI!j iJO da 
pa1 te de S. Ex. ~ mBi;; energtc.as' pro-
VIdencias paru quo Cossom pum.lus os 
autores de.ses monstruosos oscandalos. 
(Apoiados da mi110ria}• 



Eu bradei deata: tribuna, Srs, pe· 
diodo N •01aià energi<~&~~ pruv;d-:naias 
e01 um .longo dirourso, no qual Cu i cou-
atantell'eÔte . inte rrompido,·,pelos meus 
nobres ,eollegas. 

O Sr. X. da.Veiga =···E' um novo 
.modo de defeza,. a interropy&o. 

O Sr • . N. • .Fulgencio:- Pedi pr~>vi· 
d~no.ias e .cqrúesJo, Sr. pre~ident&, que 
t~tbva na duce Ulualo, na fagueira 
f;!perança de .que o aenadur Meira tle 
Vasconcellos, .C~U:act.!r nobre, como ou 
!loJso ,de •t ell!loheçer, o&o deixaria im· 
punes tao graves attontados r: algllllla 
êouàa ao começou a l uer JJosae sentido. 
Quando oatava eu de .retirada para a 
cidade de Minas Novas, t inha S. B~c. 
no!iiead.> dele8'.1do de policia para ir 
·ayndlcar dosses !nctJs o Sr. 4apitao 
A:nerieo, milhar íntjllligonte e hones-
to, e que ,POr certo, so 111. fosse, t.lria 
d83COberto es critniuosos e sobre elles 
leito r .!cahir a acçto da lei. 

.Maa infelizmente, S r. presidente, 
cheguei ao meu d i;triclo o nada mais 
vi a este respeito ! ... O Sr. senador 
Mei ra de V asconcelloa teve de ceder 
ne~ta 1uostao a '' empenhos de seus 
am1gos . . .• 

O Sr. X. da Veiga:-Nilo foi :10mente 
nessa; elle capitulou em diversas ques· 
tõ~s. ct•mo hei de provar. 

O Sr • .Drumona:-0 oapitao Ame-
rico fu1 ou nl" f 

O Sr. X. da Veiga:-0 Sr. Meira 
de Vasconcellos t1nba bons intenções, 
mu era um presidente f raco. 

O Sr. M. F1'lgenciv:-Nada se fez, 
S r. pruoidente, e a prumess.1 do govor-
no, de manter toda a nuutra lidado no 
pleito eleitoral, para na;!a servio, ao 
meno• t/aquella 1nft!l1z zona da pro• 
Tin.cia. (Apoiados da mmoria). 

N4o fui só olll , Sr. pres.dunte; em 
Montes Claros um juiz municipal houve 
que creou todo$ os e•ub:aruÇO$ .. 

O Sr. X . da. Veiga:-0 celebre Mar-
conde$ f 

O Sr. M. Fulgencio-Sim, senhor, 
quo creou todos o~ embaraços ao alista· 
mento de conservadur~ naqueU~ ci-
dade, exigindo que elles fO$SOLO pe~· 
soalmento lo1•ar· lho seu3 requerimen-
tos, ao passo que dispensava da.ta lor-
malidnue seus correligionar.os. 

E qual foi , Srs , a punição que teve 
esse ju•z municipal f 

O Sr. X. da Veiga:- Receber trea 
'ajudas de cu•lo ern monos de 2 annoa. 

Q Sr. ;\1. Fulgencio:-Foi demillido 
a pedido seu, e lo~ dopois no~eado 
r aril ~ulro l uaar, Q~O fOr~ue <!U"OSSII 

me!JDO mudar de localidade, mas para 
perceber nova ajuda de custo! 

O Sr. Drumonà:-Nilo podia ser dc-
mi"ido. 

O Sr. M. Fulgencio:-l.sso mesmo é 
que e<~ censuro; devia aer removido a 
bem do serviço publico para outra par-
te; mat ntlo f vi i~so que se deu. Em 
vez de -ser punido, foi premiado poba 
bons serviços que alli prestou! 

Ja v A V. Exc., por es&ea Cactos, Sr. 
presidente, que quando os magistrados 
commettem faltas, e faltas graves, s&o 
l'r.:mio.<lo •, em VI\Z de ser punidos, o 
de~ta furma nossos direitos vllo mal . 
(Apoiado$ da minoria). 

O que eu quero, Sr. presidente, é 
apenas o cumprimento da lei, que &eja. 
punido quem commetter crimes. (Apoia-
dos) E so nilo houver criminoso, o go· 
vorno ex,plicarll. seus actoa e com isso 
ficaremos satisfeitos ou appellaremos 
para melhores tempos .. ' 

O Sr . .Drumonddá um aparte. 
O S1·. M. Fulgencio: - V. Exc. hoje 

est á muito optimiSb ; o nobre deputado 
o anno passado foi ml'u companheiro 
de opposiçao: tenha a bJndade de coad-
juvar-me hoje tambem ua qu~lllo de 
que trato, em bem tio interesse publico 
e da moralid ode do governo. 

O Sr. X. da Veiga:-E, para ser 
coheronto. devia ainda SPr opposiciool.s· 
ta, porque o Sr. M. de Vasconcellos é 
ministro hc.jo. 

O Sr. M. Ful.gencio:- Nenhuma 
providencia, portanto, tomou-se sobre 
estes Cacto• gravis;imos ,que Lenho trazi· 
do 1111 conhecimento da asoemblea,o quo 
forllo levados ao conbocimento do go~ 
v~<rno geral , como do provincial , por 
IUnio de telegram·oas e represenhçõos 
perfeitamente olocumenla:las. 

E sabo V. Exc. qual a consequen• 
c ia do todos estes dramas t ristis· 
~imos, que t1verão lug.ar na cidl\de do 
Minas NovaJl Foi quo o juiz munict· 
pJI, pre5idente do alistamento eleito-
ral, u t.lopois juiz de direitO que o com· 
plotou, maoejando a fraudo a mJÍ1 os-
candalos.&, teve em recompensa por 
parto do governo geral a nomeaÇ4o do 
juiz de direito, I. • ~~~ comarca de Ih.· 
pecerica, e depois do .!tio Novo. 

O Sr. Sever&ClllO· de Restmde:-V. 
E xc. prostou um grande se&"ViÇO a ollo, 
assignalaodo as suas arbitrariedades. 

O ~r. M. Fulgencio:-Por cnn'IG· 
guioto, parece que os nossos esfurç.•• 
neota usaamblen, em bem da orJe111 11 
da lranquillidade publíca, em be!,D dos 
diroi\os de llO!iOI concidadaos, ~111 



justamente um offeilo nogntiro, porque 
quando nós bradamos contrB ac tos taes, 
quando pedimos providencias :10 gover-
no em rehçll.o a ell s, seus autores são 
premiados e remunerados pelo> sou$ 
feito~ I 

Ja vê V. Exc. quo por esta forma 
nós quasi que devemo! desanimar. 
(Apoiados da minoria). 

Mas, Sr. presidente, eu S!lu, pcrmi~ 
ta-se me a expres~llo, um pouco ernbir-
rante quando estou convencido dos moos 
direitos; apesar de estai' lod•>s o.s d ias 
pas.snndo per decepÇ(les desta urdem, 
a posar da nada poier conseguir ern bem 
dos rneus consti t uintes, ou hei de conti~ 
nuar a bradar desta tribuna, so na:o 
par.l obter um remedio para cs ,e< ma~ 
los, :10 mono~ pau que a immornlidade 
se pat.,nteie e fique conhoc1da em toda 
província, em tod·• lmperio. O juizo da 
upiniao publica é inft~x1vel, e eu me 
contentarei com elle. 

O governo geral, Sr. presidente, por 
deconcia, otto podia, noo devia dar um 
lugar de juiz de direito a osso bacharel, 
q o e eslava sob a pres$AO do accusações 
ta~s. tllo graves, e quando ainda a seu 
respeito pende um pr<h:O.s·o da tlecis.'to 
do t1 ibunal da Relaçao (Apoiados da 
minoria). 

O Sr. Morel.-solm:-0 go\'erno gc~ 
ral cas•ou a n Hnelç4o do Sr . Dr. Feli-
ciano Penna, só por ~or ello con~t'rva
dor. 

O St·. M. Fulgencio: - E' exncto; en-
t retanto, faz numeações co:no a que 
acabo de refer ir. 

O Sr. Drum?wl:-Ndo chegou 11 ser 
nomeado. 

O Sr. X. da Veiga:-:-la situação 
consor,·adora noo.noaram-so dezenas do 
m11gi~trados liboraes; nest • s•luaça:o 
ainda nll•l se nomeou para Monas um 
conser vador. 

O Sr. M. Fulge11cio:-E' ex octo; o 
Sr. conselheiro Duarte do A•ev.-d" f<!z 
diversas numa çuos do laberaes, e por 
iaso é que hoje na mngistratu.ra de nos-
a 1 província e mesmo do tmpeno a 
maiona é liberal. 

(Diversos optll·fes). 
O S1·. H. Sales:-No. magúlralura 

nllo ha p?litica. · 
O S1·. M. Fulgencio:-P11r ter fa l-

lado om processo puudonte na Relação, 
Sr. presidente, cumpre~mo t rar.er a1n~ 
da tL"~ conhacimenlo dt!. cns 1 um facto 
interessaute. E' que o orgllo da justiçtl. 
publica na comarca do Jequilinhonba, 
nl o podendo !ortar•a9 ao cumprimento 
do •eu dever om relaçllo a um facto tAo 

1"2,. 
• 

gr:t\·e e do qual tinh:1 tlocum,•utos, m:ts 
na:o querer.do fnrer rccahir •Obre o juir. 
argu1dl) Sl>meute os crimes por ello 
COiorueLtido9,deounciou perante a Rela-
Qllo, sn!Jo V.Exc. quem? o Dr. Luiz Go--
mos Ribeiro, que est1v11 11qní na cnpi~ 
t.ul, f,orçadamento. que nenhuma parto 
teve nea'!& questao! 

lncluio na denuncia o Sr. bacharel 
lgnacio Fernandes, ma' de maneira que 
a Relação talv~>t o absolva, muoto prin ~ 
cipalmente quando consta que elle jun~ 
tou á sua defez::~ justificações clant!es-
tionmcnte feitas. 

o S•·. X . da Vetga:- lsso foi uma sce-
na da comedia. 

O S1·. M . Fu111en.cto:-Ora, Sr. presi~ 
dente. q uan.do é um d9s pontos do pro-
gramma olo partitlo llbt~ral ref\Jrmar a 
magistratura oo senthlo de d'\r-lhe a 
IRlliOI' indepeodencia pos~lvel , atlm 
della poder gumotir olenaruenle os nos-
sos direitos, é occasiao para nomear-se 
juiz do d1reilo o partidario mais íntrd-
aigente, o homem mais energumeno que 
ou tenh? conhecido em politica, pois 
quo p~la sua politic,'\ é capaz do fazer 
lutlo 1 

Eu dirijo sinceros pesamos aos maus 
correllgionarios da comu1·ca do Rio !\o-
\' O, quo infelizmenle tOm de ser victi -
mas do o<lio partitlario de~se ju;a! 

O sr X. da Velga:-Talvez quo alli 
ello ndo tenha tania coragem, oito seja 
til<> a :~Jaz. 

O S•· . . \{. Fulgencfo:-E nllo é só aos 
meus corrohgwoa rios. é â tuda comarca 
dn Rio Novo que dirijo ••• maus pesamo~, 
porquo n as~uwblea comprehonde que 
um juiz parlidario, um homem que so 
•loixn cPg"r por paixões, nao pode em 
tempo al;;um admi111strar justiça com 
lmpni'Cialldade, o enhlo, longo <le ~1'1' 
um bem, é um llagello para n (10\'0. 

O Sr. ~ecerlano ti~ Resew.te: - E' 
paior tio quo peste. fomo o guerra. 

O Sr. Drumond:- Entretanl.o, o Sr. 
1\ogueira Junior, quo o accusa, ja o elo-
lfiOU pola imprensa. 

O S1• . .\'. ela \"eiga:- i\!ns elogiou por 
estts ructus ? 

O $1·. D1 "m~nd:- !Jizia que ora uma 
garanlla para o parlido conservador 
do norte. 

O S1·. X. da ' 'elga:- Quando? 
O Sr. T • .Looe:- Aotes desses facto~. 
O Sr. X. da Veiga:- Sim, o Individuo, 

antes do cornml'tter crime, 6 inooconte. 
O S1·. M Futoen.:lo:--l~ u. ~:omo eon-

sorvudol r, aga·a..teço uma tal garanua; 
declu1·o quo fiCil melhor ·~m garantia 
alguma . .Jo que lenllu-a com a auto~ 
rula·lo do Sr. !gnacio l~ern~~n<!es. 

Ab1 eslilo, :-r. pre$1olente, em tocla. 
sua simplicidade, os factos immornes e 
escandalosos occorridllS em Minas ?\ovas, 
por oooasllo do alistamento eleitoral e 
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que, longe de sero:n tlUnid~ (l8IO go-
verno, forlo premiados. 

O Sr . U. Sales:-Não está pro,wlo 
que foa~em pratlçatlos pelo jult c!e 111-
•·eito Interino. 

O Sr. M . Fulgtn..-to:- Está. 
O Sr. H. Sules:-Nflo eslll. V. Exc. 

nllrl ~tpreseotou u1n doou meu lOQue vr.r 
vas~e: dlzem-eslos fact.o:s forflo pra.U-
cados pelos liberao:~, logu fui o chefe 11-
be•·al I E' a sua argumentaçllo. 

O Sr. X . da Ve/ga:-Ha prov.1 cir-
ou•nat.\nclal. que é esmagadora. 

O s,-. M . Fulgenclo: - E nAo é somen-
te a prova clrcumstancinl, que decorre 
•los factos, ê c.amb11m a p1·ova dooumeo-
tal ,que existe. na secretaria do g11verno, 
que eu,ja apeseotei a t~sta assemblea 
11 aluda apr&entnrei, si o3 nobres 
deputados e<1osenlirem que passe a 2 • 
parte do meu requerim<?olo, quo é a su-
golnte (11). 

O Sr. H . Sales:-Asseguro-lhe o mou 
voto. 

O Sr. M . Futgellclo:- '; os nobros de-
pu tadns cnnct~\lurém·w" , .. ·C :I doeu meo-
ws, aiotla uma vez l\ll'úl "'' provar que 
tullo quanto lenho !1\\lllt,::t•lo é 'a pur~t 
verda\le; e rleclaro 111a i-; 11Ue, se eu n4o 
e~Li vesse convencido de !JUB o Sr. lgna-
cio Fernandus é o uuico rcspons.wcl por 
tu!los esses factos. não t'iria à tribuna 
fazer-lho um·1 ~ó accusaçAo, por que 
nao lO:.h·• anun .. sitlade alguma cnntl'a 
ollo. o nem Lenh•t In teresse em diífdmar 
n quem quer que seja. Estâ isso longe 
do meu c:u·acter. o me:J unico Orn é rtl-
fo~rir os r .. cto$ para que a oplnido pu-
blica o~ com mente. 

O Sr. T . Laoe:-Enfã•> ,. , Exc. està 
convooci\lu •fe qu1 n D•·· Ignacio Fer-
nandes é o autor tlcssed actu>? 

O S•·· .M. Fulgencio: -Sem riu villa. 
O S•· SeveriaM de Resende :-E' 

o pai da fraude, e, t.;·, ~onhocido. 
O Sr. Pai:crio :-t·:, :'1 enganado. 
O Sr. M t<a.l!f~r&.: io:-Eu uao me 

engan'l, 1 rcompnnhei totlo o pro-
ce,o ri" .cnt•• elr:itoro~l da ci-
dade d !-..\i N J\'.11, e pelo dello 
conhec. - •gaute. 

O S 'l•'•'nl·•ná :·---E' uma cipoatla 
em qu \ Ex. va11 s11 mettor. 

OS··· .1/. FulgeliCÍO :-- -1\ã•> é cipoa-
u, 10&11 cullega, é uma B>lra la larga, 

•I ue d .. n trilhar lo•do nquelle quo se 
interessa pelo seo paiz. 

O Sr. X. da Veiga :- -Me td-se em 
cip1a•ln qu~m def••n<le tud•>. 

O Sr. i\1. Fulgencio :--·Dcfenrlor 
factos d'osta ~>rJom ê quoJ eu n.to acho 
nada regular. 

Dizem o~ 'lobre• depulad•IS que 0<10 
IISL>l prov11do quoJ fo;so o juiz •I~< direito 
interino quem Cllmmettesse taes factos, 
IDU a ''Onlade é 11 ue os factos se roa li-

sarl!o e até hojo o IJOV. rno ol o déu 
um só passo para dc!cobr ir o autor 
d'olle,. · • 

O Sr. Drumon~ :- V. Ex. nlo disso 
1uo foi m"nda.Jo o Sr capi t!lo Americ 1 

para syndicar? 
O ~r. M . Fulgencio :-:-0 g.~veroo 

c~'meç lU n dar provitlencia!, lU&!! do· 
P'·i~ cruzl)u os brj!ÇO~ sob a prO,!$tlll 
\los umigus, o se' o criminoso fosse um 
miseravol ja estaria na cadea. 

O s,·. X. da Veiga:- Ntlu convinha 
d l~cobrir o crunino~o. 

O Sr. M . Fulgencio:-E esso é o 
motivl) porque o gqvernu ntlu rle\1' mais 
u1o passo adaante. Era praciao abafar 
tudo a1ê que se r ola li:>asse o que Infe-
lizmente realisnu->11. 

O Sr . Drumond :-Qual foi o ro-
su lia lo du exn mf: f • 

O Sr. M . Fulgencio:-Pro'l'ou-so 
completaane!1te a ful, iHcaçllo. Eu fui 
ucn tlull perrt~s do C?rpo de dulicto, e 
o rc.ulta•lu rio exam11 está no trlbuoul 
claReluçllO. V. E:c poJo exnmirtar no.o 
>Ó o auao do exame em que eu· fdi pe-
rit·•, como tambem os nutus orighac•, 
qud for:lo r.·m JttiJos tl Rolaç!lO para 
quo e.te Lr:buoa l pu•leS!e conhecer o 
quo httuve, e em C•llhequencia deste 
exame r..,, qu J o promotor publico, ven-
do·•& furçJdl) a Jenun::iar urn crimi-
110·0 qn .. ltuer, Jirigio Sitas Sl!l.ls contra 
n Dr Lu i?. G"•nei, 11 d ·pois, pe1· aCCI· 
áe,~,iucluio ua denuncia o Sr. lgnaclo 
FernaodoJs. 

O S•· Dt·,,monà:- Em um do~ oxa-
mrs V. Ex funcciont~ u como per i to, 
ma:~ houve um segundo cume, o qual 
foi o resulta1lu dess·l 

O Sr. M . Fulgencio:-Ou vi dizer 
que h ru v o u•o exame clandosLillcl, 
para o qual noanenrllO·Se po•·itondrode, 
qu~ fJrl\o declarar quo não ha1·ia fat -
~ificaÇ4o. 

O Sr . H. Sales:- 1\ssim podem se 
f.rZP.r accusações!! 

O Sr. M . Fulgencio :- 0 auto do 
exame ahi está no tribunal da Reloçllo, 
e os no!>res de!Julad •s podem verificar. 

O S•·. Dl'wnond :-Silo du~s acius 
Hl'\ .;ont!do contrario, u:ol! u~ga e outra 
affirma. 

f) Sr . X. da Veiga:- Uma de exame 
fei to po•· per i to,~ ldooeos: e outra de 
exame feito clan•les!inamonte por pes· 
soas 1:omeadas acl lloc. 

O S1· DrumO?id:-l'iA.o ba tal. 
Ra uma acta pro o outra C<lolru; por 

lao lO, a queslrlo não é ltquida. 
O Sr. M. Fulgmci·J:-~ esta queshlo 

oAo eslâ provada, entllo ollo é possivel 
i rovar-se causa ali uma. 



O Sf' X. dá YeEoa:-0 nóbre· 'depu-
tado t•elo 7.• distrícto ja recotlb'eeijo a 
rr~ulle; ag, ra·nega-Jo&a rraude I ' ·o s,., Palttt!ô:-Quantlo e!t'iv0$Sa 
provado o 'lllem'ent~ material do•critne; 
votle ndo estar1!rovadl\ n auto~lu. 

u SI'. M. F'utgenclo: - Eu lluu a nu'" 
to ria destes ractm ao juiz lle·dil-eltn in-
terino, n:lo só pela:~ provas circum-
stanclaes. como · pela pron doou mental, 
que existe na secretaria do goveroo e 
no tribunal da Relnçllo. 

E . Srs .. ae nl<> estA prn•ndo que rol o 
Juiz de direito interino, cumprlá ao go-
verno tómar energicas pruvide'n1.:1as 
p'ara se descqbrir o 1\UlOI' ·da fl-aude, e 
é )ustamente O que nio 88 fel\ D.lo se 
tllmoli' Jlrovlden/:ia alguma; 'do sor te 
que l!lilO se saba qilem rorlln I)S autores 
do crime. 

O S1•. Pahtdo:- Pois nlo Cor/lo de-
nunciados-o Juft dslllreito e o Juiz mu-
nicipal? 

0 g,., AI. Fulgtf'CIOI-lSliO pende de 
do.:ls:to da Rdaçlln; e V. E:tc. aabe·que, 
ainJa me$100 v .. rHicaolu que foi o juiz 
wunicipnl, Isso de nnila vem a 6erVIr. 

O S1·. Paio;ã'o! -l'órq ue'# ' 
u Sr. AI. 'Pulgenclo:- J>orque oll.eja 

estA premindo. A tem dtst.o, o proca~~o 
foi inst:1urad.o por ordem olo Dr. Lu11. 
Oome.'! na sentença quo Ju 'gou o corpo 
de delicto. 

Sr. pre·i•lenle, eu sei que,t or c-.us:& 
deste diScU• so que aqui prnnuncio b"j11, 
vou cnntinoa•· a S••r obJect • d:.s IIIJU· 
rius e cnlurnnia~ daquellll qut~ é o •-e~
p~n$avol por todas ~:slas fttltus, que OS· 
tou donuhc•nn•lo. 

O Sr X. da Veiya:-h•o honra à 
V. Exê. · 

O 81·. l!f_. F.ulgencio:-Mas é:me. io-
dill't~rente. êo.uo \lt!putadu, tt•nho cum-
pr•<lo o rn.eu dever, e h ·i de t•~nbum f<~ · 
r.el·o corno particular, po·la tmprensa, 
sompre que taês e~caud • .!o~ :e dellrn o 
preci~em •o r .deu u nciados. . 

O Sr. Drumo11cl: - O ~co d1scur1W de 
hoje é 2. • .,di;ão do que fdZ o anuo pas-
sa· lO. 

O S1· . X . da Veiga:- E o aparte de 
V. Exc. 1.nmb1111 9 ~ • uoliç:to. 

O Sr. M . Fulgencio:-Dt~ ·deque tr.l-
la·:O de deouucu•r u:!Candal~ dcr..la .. r-
11om, a 2. • edição é con venten te, por-
,1ue. se taes factos nll'l enc·•nlrAo cor-
t•ccti v o dà par~o do governo, servem 
paro bom estetiõly_Pnr u trl· to epJca que 
utravesinmos. • 

Quantlo, Sr. presi le11le, ou trnlei 
deatus ructos, co:ninull\'11, comn, sempre, 
na mi oba ingenuhlndo, por-lue confdS-
ao A V. Exc. quo nlo estava n10 la de~· 
crente da palavr.a do ~overno,em rela· 
Çi? a fl~l execu~o da lei eleitoral. • 

B entao dizia 91l:1 desta M buna; es!ou 
certo quo o go•eroo do Sr. coutelheiro 
Sai'Jii'fa ha ~o· empregar todos oa meios 
pua quo sojllo p.uoido$ factos ·U.O os-
cAudalosos; e a inda !lua wa ~~~ .11.erã 
po~~i vel (parecia que eu·es1ava a~ev·i · 
uha-nuo), será pos.i vaí qu'e e.sse. iadivi'-
d uu seja premiad.o com uiJ)a cowa.rca 
no imp~:ri.ol • ._ • 

O ~r. X. da Veiga:-0 premio foi 
da·lo pelo muu~I:Qrto da c:aJlOL .. 

O Sr. M. Fulgefteio:~.M.nha iil"ter· 
rogaçAo de eoiao teY_e Ulllll. r~vGSta 
attl rmati ça, ~r: ·presidente I E: .. h.ujo 
a4ut11le ind1v•duo juiz de d1reito'de>uma 
Cllió11rca do M•nn.s! ·· • .,., 

O Sr ~everiatio d6 Rê$eh~:~rà
cto 4à. r~geóeraçno. (Nilo apÕí(tdos da 
malot·ia). . - · 

O St•, M. F ulgpncio: - N!to esperõ, 
portaut.t1 , Sr. yresu.l~nt!l, .euos• gd_r 
cous~t ~lgnma , com u dot.·ahnhna•II!:JI 
cousidoo &çc'!e$ quo tenho ftiiO (não 
apoi(A{/os)... •• 

U ~t·. 1f. Sales: -Ja consegulo meu 
vuto t•nra s~u req iêrinlento. 

O Sr. M FUlgenci?.' .. quero fÔ que 
flq Utl b t!ID ncccntuadO e1hl factO, 

1
var& 

pi'V\'ar a tud<.~ tem1•o que ÍvlUvS 1l udi-
dos 'I uaudo o governo n~os prom~~.lla á 
pluuitu-!t~llt! nu:s.o' direitua. li: n .. m se 
•IÍ,!a, :ir. p•·es•dontl', 'lue Ol dlrelt<H dos 
que forllo sacrdicados s4o du pouca im-
po•tauColl ; valem lle· mutto o o jlONI"· 
O·• tinl1a olll'lgaç;1o •lo cumprir flelmen-
to a I oi p~tm ''l uo· .-ll>i"no.o :111 de-~uíora· 
l1~a~1o, como iufelizmonte vat · ucorite-
cendo... . 

O :'t·. X. da Veiga:- -J.a es tt\, 
O Sr • .lf. Fulgen..:io ... ufl• ~ô por ra· 

c t"s ilusta ... ·,ltnn, .;.uu? por.1ue a·cama-
ra q11C a votou foi a 11rimoora a rasgar 
SUas paginas, t XcfnllldO de St!U reduto 
nl\dl" !'louos •le 1 deputados Cllns .. rve.-
dJrO' lugalmente aleitus. · 

Q,·u, Stl nos~as lot6 sà'O a.1~Ím n18DOS• 
pru,adus. calc.~.tas 90$ pé$, comu I·Odtl-
romu~ tllr CoJIIIIança no futuo o •lo uo;~a 
l'ntr•n 1 (Apoiados da minur1a). -

( U a alg1ms apartes). · 
Qou huuvll tuju, t •Çil'na vêr18caç!o de 

poJuros, Sr. pre~id~:utc, que C11i v1,ula· 
Ja l\ lei na c;am..1ra dus do pu tal!os, o 
facto inc.~nte.t.vel e conlirmádo no 
•onado pel.t Sr, -cooselhotro 5ai'Bivl\, 
dlgo10 ohofo~ do pn-rtl•lo liberal. 

O Sr. X. da Veiga··S1lenc!!o na 6· 
1 • I eu· a. 

O S1· P 1·esidente:--t\dvirto ao nobra 
depnttulo qu.to a b<.~ra da 1.• parte de 
ordem du d.a e$tã a e~got 1r-se. " 

O Sr. M. Fulgen·~ o:--Vou coachllr: 

• 



; 

Sr. presidente, estio ahi bem paten-
tes oá 'fado3 que ii'Ou:r.erlo-me â es~ 
tribuna; e •se os nobre3 deputados que-
rem 111ioda se coovencer mai~ da Ter· 
dade ~os m~. vócem pelo llll!u -re-
queri meti.~. porque te.rilo occasl40 de 
v.-r tudo, que aqui tenho dito, provado 
com docum'eot>•F, _múíto embura taes 
Cacto e ja escejilo j uI gados pela o pio illo 
sensata de, n08llo 'paiz. 

l!hndo o' reqúerimeuio â meta ( M vi-
to bem 1 múitolbem! ). 

E',apolaclo e posio em disoo~o. que 
fica: adiao!& pa ... e&bbado,por pedlr a pa· 
lavra o Sr. H. ::lates: 

Requeremos que ~t> solicite do aaver· 
nol d.1. .Província o úguinttl; ' . .• 09Plà:'il:ae· repr11118ntaçõea q~e lhe 
tor&o dirijtidu pelu ténenr..t coronel José 
Bento Nogueira. a.b~e a faiSlfillllQiO ~a 
eentonÇ& em autos eleltoraes no mun•-
oiplo de Minas Novas, arromb:lmento do 
oartorio do eíicrlvão do jury e eubtrao-
çlo; doe .,apeie concernentes ao mesmo 
alistamento. 

2.• copia ~e tod9s oe documentos que 
acompanlumlo ta.ea rept·e~entaçõ.ls. 

3.• lnforinaçWs minuciosas acerca das 
providencias que for~'? iomadas pel.1 go-
verno para a punu;~o de Ulo gravta 
crimes. 

Sala das ses:.ões, 16 de Agosto de 
188:.!.-M. Fulgencle, Tocantins, X. ela 
Veiga, T. da Motta, M.1Jret:Jshetn. 

O Sr. H. Salu requer _urgençia para 
prosegulr a dlscussáo d'este requeri-
mento. 

O Sr. !Uoret.zeobn (pela or-
.dem);- Sr. pnsldente, untes qull ae 
vois o requerimento de urgenciu, que 
acaba de •~r apresentado, faç11 aind.a 
uma vel a oa~a notar que ha ria ordem 
do dia parocer~ so_lire I e " u4o a:t.ucciu-
uadall, que constituem materia urgm••o 
polo regimento, e que eotrelanto ja ba 
dias foram preteri<ius por uma prefe· 
rlincia qÍ19 se pediu {><lra outra mai~iu, 
e, ao que me parece, ainda huj11 fl~rau 
p 1r &llie req uer.meoto adia<io~. 

Portanto, peço à V. Ex.c. que c msul-
te â casa se dâ preferencia para a dis-
cussAo dos ditos pareceres,fluaudo o re-
querimento do nobre deputado para de-
pois delles. 

Vo..-es da. maioria:- Agora,oilo. 
O Sr. i\loretnohn: - V. Ex.~. pro-

cedorAo coma entonderem; mai par~ce
me que uao se pude e.tar pl'c~ter . .ndo 
tantas vezes uma mataria urgeni<~ como 
é a de$58~ p 1rccercs, e com vwlaçllo ex-
pressa do uosso regimeut'' · (Apoiados), 

" o Sr. Prutaeme declaTa, que r ai sub-
mett<lr à votaç&o -o requerimento do 
&r. , i{. Sll~J~. 

Posio . a-•o tos, é rejeitado este ,re• 
querimeo to. • -

Pareceru ele commf~. • 
O Sr. C- Sena, p~~r parle da de In· 

atrucç&o publica, otrarece, para que lln· 
\rom em 2.• di~cusslo, oa projectos na. 
9, 10, 12 e 14. 

Ficao sobre a mesa. 
O St•. Drumond, por parte da com-

mimo eapecial, otrerece o parecer. 'n , 
28, olo. 18 conf11rmando com as ra~iJes 
de nilo sancçlo da proposiçil!>. o. 28t•. 

Fica sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

O Sr. Santa Cecuta, por parte da 2.• 
commi:ldo de fazenda, otrerece parecer, 
conclniJldO pela adopçÍo _dQ prc>jecto o, 
135, autorlsandn a constrn.:çlo de duas 
pontes sobre o rio S. F,rancisco. 

O Sr. A.. Cesarto, por •arte da de po-
derds. otrerece o parecer n 29. indefe-
rindo a pretent-lo dos cilfadlos Hercn· 
Jano Ramos e A.o ton.io Ramo~. 

o S•·. J. R~/IM, por parte da de re• 
dacçAo, ofl'erece para 3. • o projecto o. 
29 de 11!'i9. 

O projecto n. 135 vai a imprimir•se 
e os outros pareçeres flclo sobre a 
mosa para a ordem dos trabalhos. 

Entra-se na 
ORDEM DO DIA, 

2. • leitura ele pNI}ectos. 
Teem 2.• leitura e sao julgados ob-

jectos de deliberaçao os da os. 42 a 66. 
Proposiçaes nao sanccionadas. 

Entra em discosslo o parecer n. 23 
sobre a propo.>içilo nil-1 sanccionada re-
lativa á apu>entadoria de M. J. A. de 
Oliveira C:~tilo . · 

O Sr. Henrique Salee;-
(Nao tomo~ o seo discurso). 

OS'". ~lae Fortees-Sr. pre• 
sid~nte, pedi a palavra p tra uplioar 
á esta illu.tre assJmblea o motivo que 
me Jevcu a a,aigonr-me vencido no pa-
recer que ora se discute. As~im pro· 
cedendo, oilo tive 11utro llm,senao mos-
trar- me cohereute com o~ principios 
que sempre externei quando se veoti-
hva a questilo de aposentadoria de pro-
fes;ores publ icas. ' 

Sr. p~osideote, vem a peUo declarar 
que, assignando·me vencido n' este pa-
recer, apartando-me de i0telligencies 
conhecidas e muito mais esclarecidas 
do que a pJuca de que disponho (1140 
apoiad?s). 11utro motivo nllo tive senao 
o de querer, como Ja dis~e, ser coheren-
te com os meos prmcipios, Nilo ioftuio 
paro1 isso o facto de ser o peticionarío 
co:1servador, pJis somente aonbe d'csta 
cir.:um$t&ncia .. 

O Sr. Moretzsohn:-Oreio mesmo 
~ue elle nlo tem fOU\toa. 



O. Sr •. l!. &lu: -E' coose,.:vador.. 
O Sr. B. Ftmu .. qu~do o noss.:J 

illu11tre culleg11, que ora , o_ççu~ a ta· 
.. fieira d&ppr~~Sideo.cia,, (e: et·a decla.ra· 
ç!o, .que aliu nl,o sor vlo de ~vel pÍlr'a 
a í ua delibera.çlo, , po(o que é diguo de 
louvor. 

lato pos_to, passarei a . expor~ rasÕes 
do IDQu procedime~to, DI<~ só em fran• 
le da lei eacripts, como tambem em 
frente do que deve fazer m~ em DOi• 
so espirtto, o cufre da pro.vincia: 
~ lei o. 2815 de Z1 dé Outubro de 

1 '<75 oatabel~o nb art: 1.• que Ó$ 9111· 
pregados publico.• ero.~inciaés, de qu•l· 
quer categ9ria. ou o,laSitl, fo:!Sem apo· 
rentadoa, e. determinou no § l. • que 
poderilo ser aposentados .,quelles JIUe 
prova.•sem boo• serviç.M, e :~erviçus li-
qu idados, DO praso de 30 anoos. . o i 2,. d'e•te !lrl.igõ, cozttando tal-
't'BZ d11.exiguid.1de do~ uncímentos dos 
proress l res e de todos os mau empre-
gados, e hmb·m que elles poderiÍo ser 
victimas ' de ·qualquer nJOles tia que os 
lnh11bilitasse pl r.t o a1r't'iÇo, estab3-
leeeo que aquelles que nlo t ivessem ao 
annvs de serviço, IDIIS Cllnhssem 20 ao-
nos, poder i lo ser a po !BOtados cum · o r· 
donado correspondente a•J temro de ser-
viç1. • 

lthso§ 4.• estabeleceo severamente ... 
digo-scnramente-, porque, dtlllde que 
a lei preceitua um priueipio , eu euteudo 
que o legisla•lor nl •, ,Jttve ir de encon-
tro a ella, em q_u11nto nllo a revogar. 

Diz o § 4. • (/4): c q u11·nao so compu tiO 
para a ap.,seotador,a o' serviÇv~ e o 
•empo consumido no magíste~lo parti-
cular; Jogo, Sr. presidente, é claro que 
o peltclonario nao pode amparar a 
a na preteoçào com a lei, por que para 
a aua c18S9jada jlposeotadorla conta ser-
viço no wagi~terio particular. 

Eis porque e·u enteo.lo, Sr. presiden-
te, que devem ser aceitas por est\ il· 
lustrada àssemble:l ás rasl!os com que S. 
Exo. o Sr. senador M. de Vasconcellot, 
ex-presidente desta provlnola, devolveo 
a proposlç!o â que n11gou saoCQAo, e que 
ora se acha em discuaslo; por q ue julgo 
que alo esus rasões mui \O prucedeotes 
e consti tuem ve;dadelra go&raotia para 
os Interesses publicos. 

Mn, Sr. presidente, disse o meu boo-
rado collega de dlstrlcto: se o peticio-
narlo tiveaao o praso liquido de e~rvíço, 
exigido pela lei, oilo viria a esta assem. 
blea pedir um favor . 

Porem, Sra., aqui militam conside-
rOQOes muito Importantes. que nAu po- · 
dero del.xar de ser por nó~ att..otl idaa. 

• • P&l'fiiDW eu: oi cofre" da- província, da 
maneira por,que ach&m-ae nosiU flnao· 
VU• OOlllgoftaiD em elna~ da 'ler-
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ba-aposenlados- 1 compot·Uio e.~tes con-
tldoos·ravb~es rela'tli-os â a~ótadória'l 

lofellz]llente, S'r. preshleO'te, tenho 
notado 11'\18 em· lO ou 12 dlaa .da l-Ao . 
pole é quanto &emoa \ ldd, .o ~se ~m 
apresen uado proji!Ctvs qpntllgq•odoAuo-
\4~ para dlYAJ'II\lii .Obçat e"or~ndo ~dei
t·ae de luatrueção primaria; en t~tanto 
q,ue ~~íamos marcbar C<!Íil)lrmeza 
na decretaÇ'4o dàlllu de\petu, se t) or· 

. çamento J~ nos tiveQe 'pJ)!Irecldo. ''por 
que entlo a resposta, a sol&çao promp-
ta seria: c·olo ha dinhe iro.» .. 

Isto pos\0, Sr. prealdaote, passarei a 
mostrar à lllnatrada aasembleà 4J o e, 
pela taba lia que ,o meu 1111bt:e çoll~g11 
de distrlc\0 c;vollo.u-me, as aposentado-
l' IU 11ue alo coo,cedldas por adl& éasa 
DlQ 9!1~lo na llroporçlo daa rJrçaa fi-
nanceiras da proviiiclà. , ,. 

O Sr. DrwnoM::...Mas-a usemblea r o 
tem 'f e i to. • 

O Sr. B. Fortu:-0 quo demonstra 
isso é que tem havido aboao. 

A verba- aposentados-, Sr. pr~ideo
te . . é de 137:446$311. 

O S1·, X . aa Velga:- 0 anuo passado 
Col um el!Candalo. . · · 

O Sr B . Fórles:- Ora, vê-seque estes 
favoro,, que a a~semblea tom feito e 
quer conunuar a fazt~r, vllo alem das 
for~s da província, vl o al t~m do dinhe i-
ro que exis te nos cofrt<& pnblicos. 

Ura, se é 11ssim, para que conceder-
mos ap .. seota•loria1 t Só par.t fazermos 
pl pel bonito? 

E' to. I o abuso a esh respeito, Srs .• 
que tem se poJido aposent11ilnria em 
l!mpregod qutt ollo C .. rau exerctdus 'pelo 
p. ticounariu, pot~ ·tunto importa pedir 
qutt ~e conte o ttmp ' que 'ervio c .. mo 
prore$SOr parucu lat·, cu mo magüt rad.J, 
como advogado & . • 

Nao ignora e. ta as;emblea, Sr. pre-
sidoute, 4ue ja houve quem pedisse que 
se lho contasse até ao meio dia~. o tempo 
de pru fe<~:~or publoco, e do meio d oa 
para a tardo o tempu de aguute do cor -
ruio 

lato é um abu..o, SN., .quo esta as-
scmlllea nao deve couaoutor. 

O ~r. M en.elio: - Ja ~ pe~lio tambem 
qu~ fu~e COUL,tiiO O 1901 110 010 quo tier-
YlU·U couoo j urado.·( Risadas). 

O Sr. B . -Fol'tes:-Sao ·es tas, Sr. 
prusidt:ote, as rasdtl:l que leva rau-"me a 
assiguar v~ucitlo o parec.,r em dí!lc,u>~>llo . 

E e. tuu mais tllfO• madJ que us se r-
VIÇO~ (H'tl•l.udos p••r e se P• ofo4•or no 
seminaJÍO do M.ariaona furllo maig 
lllJt\Oriue•. do que à in•tl ucç;lo publica. 
(Nclo apoiados). . ., . . 
E~luu ·10forma.!o, nii!J 11sseguro. 
!Wpoto; Corlu estas as ra~ quo mo 

levailo a assisuar •enc~do o i•recer 



la. 
e a coocorJar com os tun•lamentos de 
:!lo aancçao da propoai4Ao, me pare-
ceodo que aaaim atten•io melhor aos in-
terewl, da província, pel a q~ous se-
rei sempre, com pretericto d~ tilLe· 
rea.1es particulares. (Muito bem! mui-
to bem l) 

O &r. Drumo~ds-Sr. presi· 
dente, nlo vctuho protelar a di-cus~o 
e sim adJ uzir algumas considerações 
para mo~ira r â casa q ua. s as rali<Je8 
que tin p11.ra requerer, h. P"ucos llias, 
proferencia para a di.cu.:sl~ do pN · 
jecto do mt~u nobu amigo e col:eg , 
Sr. 1.• secretario, e tathbem p:Ara con· 
cordar com a maior•• da commis$40, 
julgau.Jo impNcetlentes as ra,Oes pelas 
qna<~s o dtgno ex-pr&~ldeut.J desta pro· 
v.nuia, o Sr. seua.d~r M. de V'lscoa• 
ccl!os, negou a SUll sancçlo ao projecto 
que lld di.cnte. 

Fu :n1o-o, Sr. presiJeute. eu pro· 
cuuroi tambem produzir alguo1 a r-
gutnentos etn cootrapoaiç.ao âquellea 
que forilo l')vantados p~lo meu illus· 
tradu collega de bancada que prec1.1 · 
deu-me, e que nlo me parecerão proce-
dentes, jl\lr isso qull. pur .l o acto que 
partio desta casa o anuo passauo e que 
a maioria da c.momissao ue leis não 
sancc.ouatlus ainda entende ser digno 
da 11ppronçào della, existem rasões 
seria~ . 

Sr. presidente, pedindo, ha pou:os 
d ias, proft~reuci:l para a discu'!llão tio 
projecto do meu nobre çollega, o. Sr. 
1.• tl6cretario, o fiz porque antenur• 
mente ja tinha navega•lo nus aguas do 
meu collega.o Sr . .M. Fulgcnc.o, quan-
do pedi o que a com to is:táo de 1. is na o 
saitcçi.Jdatlas vies3e explicar á casa o" 
motivos de divergencia de seu parecer ; 
e não rue achando complotamente pro• 
parado para satisfazer á S. Exc. e 
querenofo u.archar co~ sogu.rança a 
reapeito daq uella rnatena. sattsfaz·:n lo 
em tudo ao meu nobre collega, rdq ueri 
que voltasse o projecto ~ cummis ;llo. A 
caea entandeu o contrarau e resulveu o 
adiamento. 

O adiamento f.Ji conveniente, Srs., 
porque maiorias em quo as o.p~niOes 
divergem ni•J podem ser SUJ ' " as á 
discus!ilo e nem ro~solv idaa, som que 
se e :npreguem todo~ os meios para uma 
aoluç.ao ha r monica. 

Eis o qug fd a maioria ; procurou 
reunir os membrus que a cump()etn, ou· 
vit-os e depois vir para a as,emblea 
austeotar ou rejeitar o projecto. 

'Qftlizm.,n te, cad• um tem a sua 

opinilo formada a respeito deste- pro-
jacto, nein nós podemos caminhar com 
passu harmonico, ,quando t e trata de 
uma questao que dó!e aer encarada de-

• Ôtlixo de aspectus diver;os, (ato é, quan-
do nlo 88 trata de questlo politica, 
C&SJ em que o noiso modo de proceder 
está traçado. · 

Sr5 , o que estatue a prôp •sição que 
88 di ~cutet Por ventura, contem ella 
uma novidade, que nos v.:nh:l causar 
admiraç.a,.f 

Nilo; ella consagra aquillo que ia iem 
sido deltberado 11•1ui muitas vezes e 
aanccioJaolo por rregos o t~oyanos. 

O Sr. Bia.s Fortes:-E' abuso. 
O Sr. Drumoncl:-Quem o diz nlo 

sou eu, 110 ~ pagmas ue pos;a legis-
lação provincial, · onde e.tA'o o.>naigoa-
das diversa.S leis identicas,' ad.Jptadas 
por esta casa, . quer estivessem em 
maioria os illustres deputados, ora em 
opp s içlo, quer a con, titulssemos nós. 

Sr$ , se nau f, sse um favor, se o pe-
ticiuna. iu,de que se trata, somente qui· 
l\CSse o que está cvrisagraJo ua lei , por 
certo qu11 elle ulo t~or.• necessiuade de 
Vtr }181iir a beouvuleocia da_ assembloa, 
po1s quo o acto lugal ~erealísaria, prtl• 
uuchtdái as cuudtçOes da lei. Si elle 
t ivesse reuluumte ea 20 anoo; de ser· 
viço do ensino nlo interrompido, si 
seu~ berv iços Co$: em . releváutt>~ , elle 
não pt·ecisava da benevolencia da a~· 
St~tnlliea para ser apo~eotado, porque 
unha a lei a seu C..tor. Mas como a 
seu respeito nau . e realiallo estas 
condiçõds, na:o obstante i\! r . elle pre-
stado â ins .1 u.:ç.ao publica serviços re-
lel·autos, s"nJo um servidor publico re· 
conhecid ... pela dedtcaçllo com que ha 
desompeuhado suas Cuucçõos, e estando 
ja no ultimo quartel da vida, e~casse
ando-lhe os matos de subsistencia, en-
tendeo a a.ssemblea que, vutando esta 
lei, nlo praticava um acto de ioju.stiça, 
e apenas nao regateava u1na migalha 
de ~,~ao ao servidor Cio E>tado que, na 
idade IIVançada em que se acha, nllo 
pod11 legar á sua famtlia seolo a po• 
llreza com toJos os seus horrores I ! 

O Sr. X. da Veiga:-V. Exc. con-
s idera o actu como uma mer~. 

O Sr. Drumond:-Considero oomo 
um favor . •• 

O Sr. X . da Veiga:-Mer\lê. 
O S1·. DrumOttd .. que nós poldmns 

fazer, p ·•que nilo ha lei nenhum .... u .. 
nOJ nde. Pergunto ao meu nobre col-
lt!ia: iemos ou Qlo compeiencia ~arr. 



. 
ditpenaar na Jei, da•lu certas cir.:um-
alaociasf 

O Sr. Bias F ortea:-Temos, ma.s á 
abusJ) contra os corr .. s publ•cos. 

O Sr. DrVmond:-N.Io é abuso.' 
O Sr. T . da M olta:-Ahi ha. dous 

pout011 a venttlar: o 1 • é se pudt~ruos, 
o 2. • é ae devemo$. 

O Sr. Drumond:--Eu encararei os 
dous poatos. 

Si nó~ temos competoncia paro& fa-
zel"", o se nl.> pudeta neg.ar que a re-
speito do Conccionu10 dtt que se trat:\ 
se real.s1o condições que u tornAo dig-
no da benevolencia d.• caea, porqu.o nao 
fuel-o, porque taxar este acto . de 
abu50 1 . 

Sr,., aposentadorias, fuorea muito 
maia ruerecel!ore$ de censura.s,teem pas-
eadu nesta casa... · 

O Sr. Biat Fortes:--E' i~ao que eu 
nlo quero. 

O Sr. DrumoncL amparados por to-
do~ nó•, liberat~• e con.errallurt~il. 

O Sr. T. d:t MoUa:-A~~ím V. Exc. 
compromet•o a ca u.u. 

O Sr . .Dt-umond:--l'orquct 
O Sr. T. da M oUa:- ·Utz que teem 

passa· lo uu tras wai , mt~reeutluras de 
censura ; logo osta merece censura. 

O Sr. Drumond:·-Ora, V. Exc. quer 
faZ-ir quc.>stl \1 du palavra~; t!U jl0\'0 um 
pouco tle pacíeucia, p•Jr1111e e~tuu o:x-
plicuudo o 1 motivus que tenho p .. ru 
continuar a adovt.ar o l'r .. jecto. 
Di~:iu eu que ,;e este pruJt:Ctv nào se 

acha nas cuudições do o .. tNs quo têw 
e ido adoptad~:s, se com raluç;.o u et te 
pottciunario se dao circumal.llucla.s que 
J u~ttflcáu o seu petl idu, p.Jrque a as. .. m-
blea ba de reg.atear-llle utn favor in-
significante, quaudu o tompu que o pe-
tioion•rio des.,ja que Sll lhe conte é tãu 
dimiou1of 

O Sr. Menelw:-·Qual é? 
O Sr. Dl"umond:--Me parece que é 

menoa de tros annos, 
O Sr. X . da Veiga:- Parece. 
O Sr. Dr14mona:- Nao po:.~o preci-

sar , mas g.rantu qu<~ nau pa.u de tres 
a nnos. 

O Sr. TocanUns: - Nio chega. 
O Sr. Drumond:-Ora, aPrâ isto um 

abuso que veu.ha desmoraliear a let? 
O Sr. X da Veiga:-Noto quo o ar -

gurneiJto é rev .. rsivt~li nt\o tew iaupvr-
tancia em relaçl•• A as~omblt~lli tumo .. m 
nl o tem tom rebçáo ao pctac:u.uat io. 

O Sr • .Drwmond:- Eu a.tou di-lendo 
qae Dlo ba ruAo paraM taxar de OS• 
gaudatoaa tJta medld~, ama vez que a 

~ --
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dí~D.Sa ,que se_pede, alem., de lnsígni-
ficao te, nao é ícjus&a.' 

Srs •• argumenh.-se com o estadn dns 
corres; aem que se tenha •aldda ~tb.bele
cld'o· debate sobro as finançat da pro-
vlpcíá, sem que ppssnmos ainda cónbe-
cer Q,Uaes as rorçaa ;fa •'oceata pub1Jêa o 
nem qual a deapeu qtre deve sar fi xada 
pela usemblea. . . • 

51'8., acredl to, e q uaal que poaso Jra-
~ntir, que o estadu financeiro d& pro. 
Vlncla... , •. 

O Sr. ACorebsohn:- E' maiJ , · ' 
O Sr Dnmuma ... (.,llzmeiite nllo .\ 

mau, nl o olf"rocll este aspecto duant-
mador, a que querem alludlr'os 'nossos 
íllusta·es collegas. • - · 

O Sr. T. da •Motta: - Ainda · nlo ·ouvi 
nloguem dizer que é bom, 

O Sr. Drum;nà:- Si nAo á bom tam-
bem nllo é mau. é solfrivel, e o qu~ésor
fri rei nto é mau 

O que posso garantir A ca~ á que 
fel izmepte,o .ostaflo das fioaÓÇlls em noS: 
sa provlncia'é mnilo mais hSt>ngeíro do 
9ue o de todas as outras prov~ocfas do 
1mperio. · 

O ~r. 7'. da AColta :-Porque algumas 
estio pua fazer banca-rota. 

O ::i•· Drumcma: -~1 esta é a roa H Ja-
dE~, como uppunuoamento a commil!Sllo 
competente so incurubtrà tio mustra r 
comu dazer-~ de antemão, s~m que se 
tenha o ml!ltmo d11~o para garan til-o, 
que o estado fioaoce1ru da pruvincí~ ntlo 
comporta tao pequeno favur 'I 

O :ir . Btas Forles: - Atraz deste vi-
rllo outros 

O ~r. .Drumcmd:- Bem sei que I).' fel 
n. <!815, que é a reguladora do uióilo 
pelu qual lle con~:ede all(lsentadoría a\Js 
fun\:Ctuoarios pubhcus'" estubelece- di -
vur$il~ clausulas, umns attinontes aos 
funccionartos em gdrl\1 e outras reln-
tlvas aus pru(ussortjs em .particular. 

::iel tambem que a lei Aquoso referiu 
o nub ro deputado marca o tempo de 30 
ao nos -para que as aposenlador•as ~o rea-
llst>m. 

Mas é ahi mesmo, SrJ, que estA con-
sngruda a disposiçAo que vem just ficar 
o neto da ~tssernblea ; ist•• é, quo o 
pra~o pode ser duninu tdo d s le que o 
funcl!tonario tenha prc.t-.do reh:vaótes 
serv ÇOll ou desde 11ne >OU e>tad,, · de 
uude nao pussa garautir a couttnua-
ç4o do ensino pu bit co, como fôra para 
de~ejar. 

Era muito molhor, Srs, que, om ''ez 
desses br~tdos quo todos os clias se le-
vautum ne~ta ca~a contra a~ aposen-
ta turt11s, p11ra acabarmos C•>m l!!sa 
v.·rbll que I!U Ull& horr .. r no orç·•m.!lnto, 
tratasStltttU$ de lanç 1r as bases, ® int-
qtar a Cuudjtçi I 4e um,-nwn•e-pio 
!'Ara oaemRresados 1111blicos (apoiados, 
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lltttito fiem), q~~ :!~O ~•ublltitalr a 
ilbtltuiç;.o da apôaentad.or.la. 
.• ;M..,.,, ep;a qua'ltp ,nlo .ro.r,.tom~ila uma 
'Pl~a ~te- ae,otulo, mêdid~ que. eu 
-,Wo re.tl.111eGte oou .... ri;J., acautela-
·del'a do;direito dov func:cwnal'ios pu-
•llllcoe,, e· .qtae rea&uai!CLI.ri. 03 cofres da 
província, em quanto· ulo Corem offere-
:cidâa ~p~· esse . prt,jecto, nós ha-
:nmoa de' respe·tar o que ostà estabele-
cido oa lei de. apqeen_~doriu. . 

B, ~r~~ p3, c:i,S func:éiof1àri0$ ~ublicos, 
que f'ê111..a ~eSta 1:j1Sa ~peJ iy um pequeno 
•41.vor, otr.,~.ecem aa çund•çOe~ que a lei 
exige, oao vejo ra•lo ,para oao .er.em 
.tteodid~ • • embora cr8.119a .11.1n propor-
çO\lS ~~~•u~'tadd,ru 11 r.e•pect• v a tllbrica 
no 0J'91mento P.I'O"fioclal. O que j:1 ~•• 
'VoUdo ·ba-de·t4fr re>peitllllo; ~sa _ru-
brica, que dizem os!oobrell d~putadt a 
que ~ ,:apsust:ldora, ê COf!ltitui~a por 
aq11elles ·que j a têul direito. adq uiri· 
dQi, que· Dlo poJem •e r delle. 'pri-
vados. 

O qup 41ra oeceasa.rlo, Sn , .p~u·a que 
procedr888m aa objecçOel que se têm 
le"tantad•• contra esta attribuiçllo da 
&s!K'níblea p'tl)'rincial, era pr ... var que 
ella no seu ex erc cin, no uso dessa fa -
culdade, tem abusado. Mas is to oao 
basta d iíer, é precisy pr..~var cum as 
pag nas aa QU~_legisla~O. 

O Sr. X . da Veiga :- E' o que cu 
't'OU fazer. 

O Sr. Drumond :.-Porque o facto 
da ·a•semblea ·conceder aposentadorias 
olo é u •tu" con. t tue abu·o; o abuso 
e&lá nas condições eu1 quo ellt~S s&o con-
cedidas. 

Em fim, $r. presidente, cap!!Citaclo, 
oomo me acho, do que assiste bom direi-
to ao !uoccio!lario publico de que se tra· 
ta psra vir a esta casa impetrar tto pe-
queno ravur, e reconhecendo que $eus 
tierviçDI a ca11sa publica sAo as~ignala
dOI, que ~~~~ sido um prore~sor d attDC• 
to, que tem olrerecido para o en$ino dos 
meninos díversg~ livros lle ~ua compo· 
aiQtlo,açeitos pela reparliç4ode iostruc-
ç.lo publiClt, :reconhecendo que elle ja 
ee acha em i-!,.00 avaoç.&da, no ultimo 
quar tel da v.da, cum poucas esporat?-
'ças e coJm -'a pobrrza diante de si, reco-
nhecendo a!oda que trata-se de uma 
pequena fa'tia, do umn migalha, e 
achandu justiça no pedido, declaro ã 
auemblea que com intima satisfação, 
com minha cooscieocia tranquilla, voto 
Jlela pauagem da proposição de que se 
't'tata. (Muito bem, muilo bem). 

"() far 'Xavier da ve .. lfi'-Sr. 
·p'tttldtate, ~11111do o DObre degútado~ 

tHIJtnt. aesta •pital e ll11t4ttado 
representante do 7. • dlatrlcto, titoda-
mentan com o aea recoohecido ta-
lento (1JP9Iados) ... 

o Sr. H . Scslls:r<Wia~· 
(}Sr. X. aa Ve{gà ... à6' ri~ porque 

prefWU :18U Vó'tô 'ao pa111C9r aa com• 
mtsilio que 'ora aé' ,fi!lcute, S. Exc. ilaa-
lydOu oa molívos de olo aocÇJio, "exara-
llde 11e1te ptojecto pelo Sr. Setia4or Y . 
de Vasconcellos, ex presidente douta 
proYincla. 
En~o eu_,di,ae em apar~: • qualquer 

,outro prea1deote, mltoos o Sr. lll!oador 
M. de Vâacoocellos, poderia subscrever 
e&! n raslle!. . 

glrectl'i11meote, Sr. r-t·osldenle, atl• 
rulra que só li Óltlma hora, e trâtaollo· 
ee tle urna das proposiçlllls, rei& fi v as a 
aposentadoriM, cer&am~nle das meoO$ 
oneroSas aos cofres publleot, fosae neua 
occasllo que se doa.pertasse o aelo do 
ex vreahleote deata pro.,ioela pelo bom 
doa Inte resses mineiros. 

S. Exc., que sancoiooüu eem hesita· 
Çilo prol_lOSiçlles ilesta ~SI Yerdadeira-
108U'te escaodàloaas, e que c:ôosllo da 
UI ti ma collacçao Cla leia mhillil as, nAo 
poJin seriamente mo~trar-ae tomado 
de zelo J:&los c.:>f~es da pr~vlnoia, ne-
gando a sua ndóPÇAo ao pr.r>jecto de lei 
que lhe roi submettldo, em ruor do 
orflcial da secretaria da lnstrucçlo pu-
blica, o Sr. Oliveira Catlo. 

A. airuplea eoumeraç!o das leis. com 
o seu eouoc:ado. relaLivas a aposen· 
"tlurilu, pr oinulga.Jas na sesslo legis-
lativa do anoo passado, mostra até que 
vun to tum cheg11.Jo a oate respeito o 
abuso, olo fÓ oeàta cesa, como por 
part.B da admlolstráÇAo da província. 
Por ra r te da assem bica provincial, ja-
mais, em tempo alg!Jm, dominou tanto 
o espírito de patrpbato o d'l afllbada-
gem. Foi alem de todas as rala•! 

Como as collecçõeã de leis provinclaes 
nlo chepo a todos os pontos da pro-
víncia, eu peço pe.::mlaslu para repro-
duzir apenas a summa da cada uma 
dessas leis de .favor, algumas com slg-
nl O caçAo de pagamento~ antecipados a 
serviços eleitoraes, r'tadas na seasao 
passada. 

Sb trato, note a casa das medidas 
decretadas em 1881, 'i'sto ê, nas -resperas 
da elelçlo geral na ~ ptovlncla. 

Peço a atteoção da casa para esta 
leitura, que auggere eerias reflexões, e 
veja a provjocia o ,.Aplo 1 pahiottsmo 
com que se houve n~ sessao ultima a 
aun assemblea legi~lallva, quasl una· 
nlmemeote liberal. 

O assumpto é na'YerdadeiJigno de me-
ditações, ainda que dolor.osat . 

-A lei o . 2768 autorlsa o gnrernu :\ 
levnr em conta, para a reforma. do al-
ferea Francisco Aug11sto Pernaodes 
Adl01 o temgo deçorrldo dt 28 dt Dt~ 
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zembm de 1813 a 7 de Dezembro do 1876, 
dW'I!nle o qual uleDe (ora do corpo po-
licial (sic). em vtrtudo da portaria que 
rotlu,io u numero dos oOJch'~ e 11raças." 

O Sr. M. Fulgenc~: - Eu falle1 
contra íaso o anuo passado, mas não 
10rvio de uada. 

O Sr X. da Veiga : - Eis aqui. o 
preair!ente sanccionou uma proposição 
em que se mandou contar, para a apo-
seot~doria do emprt'g 'do, tr..s aono~ em 
que n&o exerceu emprego, em que seu 
emprego ja oao ex1slia mais, como a 
m<>sma le1 decbra e reconhece ! 

O Sr. Drumotld :- Ha muita cousa 
an t iga nesse gosto. 

O Sr. Seoeriano àe Resende :- E$se 
era espoleb eleiwra 1 e preci~ava ser 
pago. 

()Sr. X. da Veiga :- A lei n . 2786 
mandou contar para a aposdnladoria do 
profe:!Sur AuglUIO Cesar dos Santo~. 
alem do temp? de magi~terio, o tempo 
em que ser v10 como ag~nte do correio 
da frPguezia da Bura Lo.1ga. 

A ~$emblea ~abe que, ~egundo a loi 
das aposeutadorias, e$~0 tempu, d11pois 
de provado, so poder ia se r coml'utado 
pd1 torça parte. 
Ma~. o que dispue a lei das aposenta-

dnr ias só tem appllcaçao a11s d~sprote
gidus. Os amigos, os C•JmpJdres, os apa-
mguudos da siLuaçAu, es •tlS lê•u sempre 
por si tts medi•lu do ext('pç;lo ! 

A lei n 271!.7 a utorh•ll o presirlente 
da provincia a apusentar o prof.,S·Jt' 
Antonio 'J'bomuz do~ Rei~ com o urde-
nado correspundcnte, levando-lhe en1 
conta o tempo de ensino pat·l icula,·. 

O S1·. Drumond :-0 seu coll~ga da 
esquerda que resvonda à V. Ex. sobre 
os motivos que hu1a . 

O Sr. X. da Veiga :- Eu e~tou mos· 
t rando quo~ o preSidente, que sauc.:ionou 
esta e outras l eis, ndv jlodta cuhereute-
mente neg11r sa.ncçtlo à pr·up<~siçAo que 
se discute. 

O Sr. M. Fulgencio :- Eu não es-
hva presen te quuudo se votou a lei , ja 
tinha-me r atirado. 

O Sr. Drumond: - Mas fallou a 
f li "o r. 

O Sr. X. da Velga:-i'io § 2.• desta 
mesma lei se auturlsou o governo c a 
melhorar a aposeo tadvna do pror .. ssor 
José Lourenço E~tanl:<lan. lecandO·tlle 
em conta o tempo em que teccloll(m 
va,·tículurmellte. ~ 

O ::;r .Drumond : - lnfelizrnente fal!e-
ceo, niiO gozou do f a V OI' da lei. 

O Sr. X . da Veiga: - Pola lei n. 28ll 
mandou-se c contar Wegrtumente (a lei 
lie aroaen~dorlas s~ coócede o temfO 

n'ama terça parte) para a apo~otallo
rla do chefe de secção da ~eeretarla 
do governo, caplt!o Candido Augusto 
da uruz (otllcial de gabinete do S•· Mei-
ra de Vat<eoncello~). o tempo de aervtço 
que prestou na thesourarla de fazenda, 
untorlurmonte a .pcomulga(}!\n, oljl loi 
n. 2138 de~ de Outubro du 1117~.(lei lia~ 
apost>ntndor ias) ... . 

Pota loi n. ~17 roi c autori~do o gn-
verno a conceder a posentadôr la , com o 
o1'11ernulo q~ actuatme111e percl'be (·llz 
a le1), ao cidadao Uesarw Augusto tia-
ma, dlrcct.•r d& f~tzenda provincial, lo-
gn que provar nAu poder continuar nn 
exerc•clo do emprPgo, comp•dand(}-se-
the ft~legt·atmente o ternli" de aerviço 
que tem vrest.u•lo em empregos get·aes e 
proolflctues, t /To!cllvos e tnLet·irvJ!, bem 
como em c11mmtsst1es e (uno:ções pubU-
cas, remtmeruaas ou urattdtus . ... -f~to 
il. coocooeo-l'e tudo quanto era homa-
namen•e possível cobceder-Be, como 
stmvles favor ...• 

O Sr . Alenetio: - Esta foi a mais escan· 
dalosa. 

O St•. X. da Veiga ... computando-se 
para a apo<entaoloria o tempo em qi•e 
o boneflctallo roi juralio, eleitor, sub· 
slltuto da juir. muulcival , curado• ge-
ral do oqo hD.u~. deputa•!•• provtncial &&, 
O Sr. T da Motta: - 0 tomtx' que do rmia 
e o que o.<tava ac .. rdadol 

O ::;r. X. da Veiga:-0 Sr. Meira de 
VascuDCilllO~ san c1unuu esta lei, e en-
tretanto teve a coragem, quo reputou 
tal ver. de t•atriota, quanJo olla odo era. 
ma.ts do que de farçaote, de no:>gar :onnc-
çao n propOSIÇão q ue ora su lliscute, 
concedeuol" r.m favo r rotaqvamente 
mui to pequeno. allegando zelo pelos 
cofc·es provlnciaes!.. . _ . 

:\do se vode escarnecer mais da npi -
oiâo pu blica, nem lo\·ar mais longe a 
hyJ10Crlsla patriotica! 

- Eor. favor de Lu1z José da Ctrcum• 
sci·do Otb01 fui escuodalosamonte cun-
c~dida a lei n. 2823, pola qua l Hcuu o 
guvorou cauturi'laolu a apos~utal-u como 
e:c·rwo{essor "" ins trucç to poom .tia ,lo 
Suut'Au1m cios Ferr .. ~, do c .. nr •r mula-
dt~ cum as dispusi~e~ du rog .. l .' muo to 
n. 41 de 16 de Maiu de 18.J7 " • regu· 
lamento revogado ha. vinle annos!! E' 
qu~~· incrível , mas é a verdade. E s.:i 

I • o 'JS•'>'> I na e1 . ~ = .... 
Alui n. ta:U autoris~u o gov~rno a 

cunco.tor aJiC.SOnlatl• ·ri 1 no cula olao 
Fo•anc••CO Go•IISIII V~S Morel r<l , ccO::tan-
du-so- lho o lempu du ~erv •ç•l jJr d> tado 
como pí·aça d11 curpo poh.:iul. cumu v o · 
luut ,,.,,, lia pa tria, p~lu dup 111 , o c otuo 
po .. ru~·or da ouus1ca elo lycuo o escola 
uvrmal de>la C.1FÍlal. . 

Nau .so cu o tentarão em consirlPrar 
integralmente o tcmro ctue l 'lei só-eoo· 

l 
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ta como um terço. lncluirlo serviços 
que u&o d:lo direito i .a post>otadoria e a 
outro~ mandarll:o contar pelo duplo! 

O Sr. Drumond:-lisu é de lei . 
O Sr. X. da Veiga:-Ntlo é 
O Sr. Drumolld:-Ser viçode guerra. 
O Sr. X. da Veiga:-Se fo~se de l~i , 

nl tJ precisavâo tio um·, mor! ida e~pecial. 
Cousulte o nobre deputatlo a lei de 27 
de Outubro de 1$75, que rege a ma-
ter ia, o ver1fte&ri que mand• co.opu-
b r pela terça parte os serviços presta-
doe no exercício de eJDjoreg<~ gdral. 

A lei o. 2854 ILUtorisou o governo c a 
mnnrlar levar em conta para a apo· 
seota1or a do 3 • ' lftci~l da secretar a 
da 1 ·ro~sidencia, lonocencio Herculano 
Pinboiro, o tempo de serv1ç • que pre-
II<IU como escrivão de recebedoria,col-
laborador ua secretaria do govt~rno e 
praça menor oo corpo policial, bto é, 
l~mpo que a lei das a~oientadurias nem 
pela t'!rç' parte lhe concedia e tempo 
até em que este ci•ladao nom era func-
oionario publico! 

lden tica crmce~sao encnn trv 0:1 lei n. 
28;)5, que autOrisou o go,•orno ca man-
dar contar para D aposentadt•ria do I . • 
olllcial da secr etaria da presidencia, 
Augusto Marcoano dl\ CO·ta Lima, o 
tomp 1 de serviç 1 quH prrstuu c mui ex-
tranumerario da t besJuraria de fazen-
da. ~ ExtraDumorario e do rep:~rtiç:lo 
ger.~ll. • 

A lei u. .2856 mnnrlou c contar para 
a apo~entadoria dei c•1r.ono l Zeferino 
Antonio Ferreira cinco uunos de ,er-
\'ÍÇO$ prestadoJ nns rocebadorias da 
pr.ovincia• . 

A lt!i n. 2857 aut<>ri-a o govorno da 
provinoiau mandarcontnr para a apo-
sentador ia do t.• official da secrettria 
do gover no, Luiz Loop )lo Luaoja, o 
tempo dd serv1ço quo ali i prestou como 
cJII!tborador e emprogado da secção de 
estati~ticu. 

Esti na; me•mas condi9úes dú$ ou-
tros ja menciona-los. 

A lei a. 28ó8 au torisou o governo ca 
mandar contar por lnteiro ao chefe 
de secção da d1rector iu de fazenda, 
Francisco de Paula Lau't , para sua apo· 
aentadorio ,o li mpo qu'.! provar t;~r ser-
•lclo co:nll co/labo•·ado•· na secretar;a 
dr1 gnverno. colloboaador e emp1·egado 
titulado da thesoururiu do fazenda » re-
pa rtoça.o geral ! 

A lei 28.59 autorisou o gover no ca 
llcandar contar p3r:l a aposentadoria do 
2. • olllcial 1a dorectoria de f11zenda , 
Severo Barbosa de Oliveira ;Junior, o 

tempo de !el'lliço prestado no exercito 
e na secretaria milit~r da proiJincia,.. 

A lei n 2862 auto lÍiOU o governo ca 
mandar contar para 11 aposentaoiorin do 
~.· otflcial d11 dirycto: ia de fazen.ta, 
F1 aoc1~co J~sé dos .Santos, o t empo que 
p1 ovur to r servi lo como praça me·nor 
do ro•'J)o po!tciol, pedestre da tltesou-
raria de fa;;etldo. e collaboraoo1· da 
policia e direcJoria das obras publi-
ros ~ Até como pedestre! 

l'e:t.Os ug .. ra uma lei ainda mais au-
rea, a deu. 2l!G:.l. que aotur isou a apc.-
seutJdOria do collector do muuicipio de 
S. Paulo do Mur1ahé (lê): 

c !!:' o guv .. rno da província a utori-
eado a apose11lar o• colleclor du muni-
cipio de S. Paulo do Mudahé, Fr an-
cis :•• Jo ,e du Olovdira com lodos os 
ve,lc:imenlos acluaes de 1. • official da 
directoria de (tue11do., clrJrogarlos n 
art. 2.• da lei n. 2t38 tle 27 de Outu-
bro de 1875 e o § :.1. • do art. 3. • do 
re~ulameuto o. 7;j, !'ara este efl'eito 
somou to. ,. 

f'oi e~te um do3 maiores escanclalos 
da ll$&emble~ pas>ad:~ (apoiado!), no 
que diz ro•pei to a ('Stcs f a ''ore' Man-
dar-scJ a11o~en tar um collcctor , 9Xcluidu 
~jlpreosameute do dioer:.u de aposenta-
doria p11la lei vigente, o, mars amda, 
mnrcar•SP·lbc 0$ V"UClmOIUOS de }. 0 

oflbul d• darecturia de lazond<~ ! Jul-
gou- e q ue os nncimcntos de 1 • ofli-
cíal cJu uirectoria de fazonJa erilo van-
tujusos para esse funccionario, e arbi-
trou·so·l he e;s3 quanlr~m. do mesm() 
modo t'orque se pc dor ia arbi t rar o:s 
\'ODC montos de diro.::tor da mesma r e-
parriçao, os de juiz do d1reito ou de 
pruidente da provmcia I 

ltequinw do drssipaçlo e J e arbítrio! 
(Apoiados). 

U que ha de commum, Srs., entre 
o cnq;o do I. • olHei a I da di rcctor ia 
de fazenda e n de collector tio mu-
ntcip.o de S. P.LUIÕ do Murinhé li 

Temos aiodD cilusa melhor, que 
serviu do corôa a bolos escandalos • • 

A as emble.t , Sr. prcsitleote, na 
ses~4o do anuo passado, como que 
cansada de legisla.r succoss1vamente 
em favor de indl\·iduos, concedendo-
lhos Vaot&gens e mercê.i t'XCOpc!ooaes, 
com mauíf, s;a iufracçao da lei, com 
ucrillcio iucuntest&vcl dos cofres pu-
blicos, retrrb uindu pulos cofres pro-
vmciaes seniçc:>s gerues o muito . ou-
tros de inrli\'iduos quo nao 01:1 1 fa.l.;· 
cionarios publicos, SJntindu-se fati-
gada de legislar a r e t! l bo1 o ao lll~ 

• 



mo t emp1 sequios:1 do mostrar sca 
magnanimidade, promulgou uma lei 
em quu ~o dec lara quo a d1sposiç1to do 
ort. 5.• tl a lei o. 2138 ( 1ue regula a~ 
aposentad•1ria~) c nlb t.Jioprehentl.J O$ 
emprega•lus npos wbrlos quo &X<!r.;e-
rem os cargos de collcctor ou escri-
v!'lo de re1ulas gera.~d ou provinciaes 
e offici•1s de justu,:a. " 

A di>posiç!'lo t!'l\J patrioticamente de-
rog.1da é a seguiut-J: 

c O ompr~gad .. prov incial que, de-
pois de &fOS&utado, acettar e exercer, 
definit va ou iutermamont e, emprego 
publico estipoodiado, ger~tl, provu1C1al, 
municipal e mesmo ainda de commis-
sllo, renuncia, ipso facto. a n posen-
tadoria . • 

Como se vê, a lei llbe1·al de lSSl , 
ao mosmo tempo que vua eocartar 010 
ouvo1 em1•rrg••:S publ:cos indivíduos 
IJUe pesllo ja snb1·e o orçao·emo pr.,-
v inctal na Yerba enorme e cre:>conte 
do• rof.J rmados e ap .• sentados, csllmula 
por e•se modo a tondenc1a fatal qu9 
h a entre nós para o u posentadurtn, 
isto é, viver à cu-la dos cof1·es, sem 
nada fuzer, podendo ant•la cobiçar 
novos emprego• ! (Apoiados). 

E' ma•s uma porta cs.:amlalosamento 
aberta na unssa leg1~laçâo, porque, 
como sabds, s:~.. a ass~mbloa ,.rovtn-
cial, adoptando a propos•ÇA•• conl• ~rt•da 
na lei o. 2138, procu1ou ('Ôr u•n cravo 
na roda do carro das aposenta•.loria<, 
lrupod10do que os. Ol!lpregatloo apo-
sentados pela provwc1u vtossem tnu ts 
tarde u exercer fu ocçõe.; gera~s. pro-
'l'inciBP.s ou muJliCtpaos , como tem 
acontecid ' infelizmente. 

Entrelaoto, a lei que acabJ de l t>r 
faz resurgir o abu~o cuudumnado, pcr-
mittindo que clus3os nome ro.as do 
llOsso fu ncciooalis mo uposonte~~t -se l~n,e 
e amanh:\ pas, em a cxe rc"' r novo~ 

empt'ogo:; ! ! (Muito bem I). . . 
Tudo i~t o, Sr. vnwduute, fo1 !Ctto 

FOII a pr053llo ele1torul do mumon lO, o 
que bem caracteri~ o e~p: nt.u eleoa~o 
que presídio a ela wraçao de taes lats. 

Eu podia eotro1r na aprec1açâo dos 
motivos que determmarâo semelhan-
tes medida'! de favur ~xcopc1o ual. ~las 
julgo-me disso dispen ado, purr1ue elles 
tru n . parecolll. . 

Uastn citar o.• fac tos: clles d•r.em 
eloquentemonto o que fv1 a calamitosa 
se~sâo del881, nuno elu1 t01'u l. 

Tendo mo.trado com a lei t ur 'l dos-
to~ a.:tos qu" procedili o aparte que 
d d ao oobredeputado pelo 7.•t.l lstncto, 
i•to ét 11ue o Sr. tenador Meira de 

Vasconcellos não ora o mais proprio 
par:\ negar saocção n esta proposiçilo, 
ello quo sancciunou tanto~ e~canda
lo~ l'm mnlt!ria de aposentador ias, di-
rei a~o ra om poucas palavra~ os mo-
tivos que lenlo-ule a vo~nr contra o 
parecer da commissão, ora sujetto n 
d ebate. 

Srs. , sinto e s into profundamente ter 
de dar o meu vot.c1 cont ra o parecer qna 
se di seu ta. :sou affdtÇAJaoto a esst~ Cunc-
CJOO.Irlo que •mpt~tra n favor da assem-
bica, reconheço seu zelo c.uno fuoccio-
oarlo; a pplnudo sous servlÇIIS e qui -
zera que o~lles merecessem sompre ani-
Jnuçllo e galar.I;Jo pot' parle dos poderes 
publicos. i\tas, diante •ias clrcumstan-
cias llnaocoiras da pro1·loc1n, veoolo . a 
necess1dude de renunciar a sentia dl\ 
proceliootes tã<~ abusivus e ttlo ruinosos, 
I'CCI•C.bl!cendu que a rubrica d11 aposen-
tatlus em nosso urçamento vai se con-
va rtondo em verdatlaJ ru canc1'0, que nos 
cumvre,senllo ex.u qmr JiOr meto de uma 
1 ~1 creandc o monte-pio em favor t i<IS 
empr~g.t!lus pruvulciae!l, ao·menos cum-
battlr·lbs a a.:çllo llmeaçadora , por me1o 
da ros l~teocta cons tante nos pedidos 
disparatados que nos fazem, ou não 
po:ssu deiXItr dt~ 1·otar contra a pruposi-
ç:luquo se discute. 

Façu-o por nt!cessi•l:~tle public.'l e por 
de1·er. porq ue, so nâu fuss.. a ssirn, meu 
\'Oto serta em favor d&te futocciooari<>, 
ern qu~m recoob .. çu mer1tus o serv1ços . 
E IIIJU" cons•gnaolo "m nossos aona>JS 
quo, satvo1s a~ bypotbuses espccines de 
llll'illldez 1novtuada, d9 lncicton!.es qua 
ioutJitsi\o ofuuccJ<Ouario para conl1nua•· 
ua v11la lia empregmlo vubhco, ou de 
qualquer circumswocia grave. provada , 
occorrt<la antes de p•1der elle gozar dos 
dlrootos consagrado:~ peta lei do Oulubru 
de 1~7õ. sal\'()$ esses ca..os oxcepc1ooaes, 
quo l'ecla rnao tambum Jole•lulu excep-
CIOD•Ies lia assemhlea, porquo a equlda-
de ni\o tolera uma >Ú crll\'oirll no j ul-
g.uuon tu do con•l1çilos Jtversn~. 'lU vo-
tarei cunsi!\ :Ho o 1ovnrmvehnunte oon-
tr~< tv•la a cuncessao <Je r"vores quu fa· 
cthtuul e ucu ruçoem as aposootallorias. 
(M ullo bem!). 

Ass1m t•rOCedentlo, 11 casa compre-
beod~ que fuçu n olencin n meu cora-
ção cumprehende quo vou cbumar ~o
bre tn llll rusenumeutos daquelles q ue 
su j ulgare m, desvairados pula paixão 
de m~.mc llt<l, ferhlos em seu~ su1•11ostw 
direitos. NAv llllporta. 

O S1•. Menctio:- ~l<~s Clcl\ com s ua 
COUSCICllCII\ tmuqulltU , 

' O Sr . X. dtl Veiga: - i\lln es tamo:~ 
aqu i, Srs .. par<~ ser l<llr:\\hn•uls n a lgun~ 
ou mesmo a muito< llo:S nos;;os conc ltla-
dào~ (ttiUJios u]lt)iudos) o s im para cum· 
prir nos:SO:S devo1res na maJIJa tle noss.u 
Cor~s . (MuUo bem ! muito bem ! ). 

• 
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ljiQgu.em ~~ pedindo a palura, '!D· 

cerra-se a disc\15540 e, eegulndo-!& a vo-
taç&o, é rPjeitado o parecer. 

Eo&ra em discuasAo o pareeer n. 2-t 
sobre a proposlç&o n&o aancchlnada re-
ia'Uva a ap!)seot&'dorla do ex eaplt4o do 
C~ll'po de pOlicia, Luiz Peixe.. de Wellu. o &r . u. aa•- (;\lo tomos u 1180 
discurso). 

Encerra a dicuss&o e procedendo-se á 
YotaçiO. é approndo o parecer . 

8 ' approndo o parecer da 2. • com-
miss&o lle Cazenda sobre a petiçlo do 
l!. • tabell llo Theodoro Hunorato Gon-
aalvee. 

S&Q. Igualmente approvados, os parece-
r~ da mB<~ma comaols~lio sobre a~ re-
preaentaçlles da camara du Curvello,pe-
dinilu a munícipalisaçAo de alguns im-
postos, e das camllras de Monte Alegre, 
Hajubl e Boa Vista,pe.Jindo consignação 
de quotas para dinrsas obras. 

Entra em diseusalo o parecer da mes-
ma commlss4o sobre a rApresentaç&o da 
camara de caeté, pedindo quota~ para 
d 1 ver~>~ a obra!!. 

O 8 r . Télxel ra da M o tta: 
- Sr. pa·~ideute, na qunli•htd? ~e. im-
medinto reprello.ntanto do uaumcap10 d11 
Caeté. e de ·apresantante da rejlr~en
taçlo da res~act u camara, repre$1JD• 
tali~O que estã tambeon coool'rebendida 
n.o parecor em discumo, nau posso dei-
xar de, .un cumprimeuw de meu dever 
e manhto, fu11 r algumas consideraç~es 
a rt~:~peato, que serão out ras tanbs m-
f,H·maçOOi •1ue julgo devor pre3tar á 
u semlllea. n<lo só par11 q ne a nobre 
commissão fique ao facto do quo d~:te:
mioou o referido p dado da c11mar a, 
como p1ra que o~ m4US bonrddos col-
legllil po3sãu V\ltar com conhee•mento 
de cau.a . 

A camara de Caeté. Sr. pretidenw, 
perle u auxilio de 8:000$000 1•ara con-
certo de estrallas e cons\rucçao o re-
pnr<~.s de pont a em o~traílas impor-
t antissimas. 

Eite pedido, Srs. , é de justiça abso-· 
l uta, porque as estratlas do que se tra-
ta poem u cidade dll Caeté em commu-
nicac;Ao nllo !Ó com u rlivers1s fre-
guezias do municipio, c:o:no com outras 
ci.Jade.s, com as quaes aquolla mantem 
comm~rcio e relações hnportantissima.s. 

Uma das pontes de quo so trata, Sr. 
presidente, é a do Rio do Peixe na es-
trada que vai da cidudo do Caelé para 
a importante freguezi1 do TaquarusiÚ. 

Uma oulra, denominada poute nova, 
pOe aquella caJado om contact.l cum 
parte d~ fregoezía de Roça~ Novas, 
onde rea1óo, e 4 nocOit&ria l'ara o com-

• 

mercio entre as zonas de Matto-Dentro 
e do Campo em grande ex~n$1'o. 

Se e:.tas pontes oao forem feitas com 
muita brovidado, entranão a &taçao 
chuvo~ ftcar4o os babit11ntes d'aqool· 
lea lugares q"!l"ii um communicaçio 
uni com os outros. 

A outra ponto é 'a que l iga a cidade 
e o municíP.io de Caoté â import tnte 
cid.ade de ltabira. 

Sobre esta eo invocaria o valioso 
testemunho do nobro deputado, Sr. 
Drumond, si se ach:~,sso na caea, pois 
que alie con bece es.sa neces~idade. 

A C!liD!lra do P!lêt6 tam uma renda 
por demais moaq~lnb.a, que mal dá para 
jl8gamenw de seus empregados, Tem 
uwa renda do menos de 2:000$. 

t'ua· tanto. tenbu a&~im demonstrado 
11 j u~taça • bsoluta do podallo da Colmara 
do Caeté. 

Eu da:;se ainda, Sr. presidente, que 
esse pedido era tambem de justiça re-
lattva; que era amparado pela justiça 
dJs\ ributava. 

g ' e111cto, Srs .. que as cl rcumstanclas 
floan.:atras de no•sa provlncla, que·fo-
rau lnvucad.u comô a·as4o para nlltl ser 
do prompto aLtendld" aquelle pedtllo da 
camara. olU u recooheçu, n&o sao pros-
JIIll'as, cow quanto aauda hoje um no-
bre deputadu da maioria nos garantisse 
que alias nau sao mti.s. 

Ma•, Sr. pre~iden te, ainda quando as 
CÍrCUIO~tanCIIIS finanblliras da prOVI:lcia 
n!lu fossem sulfrivei~. como nu~ affirmou 
o nobre t.l~putado, Sr. Drumond.nom por 
iH~u devenamos deixar t.le votar a favor 
de medatl~ desta ord.em, porque a falta 
do meios para a reallsaçAo de uma 
obra u~:ceS>~Uraa nao é radiO para que 
nó•. a prlorl , votemos contra essa me-
dJila, o quo parece negaçalo da neces-
sidade. o Sr. Drttnwna:- De que se tratat 

O Sr. T aa M otta;- L>o urn auxilio 
de 8:000$ para construcção e concerto 
de pontes lmpol'tantes nu munic•pio de 
Oaeté. 

O parecer da commlsSllu faz conaido· 
raçlJss contrarias a este pedido, e eu, 
na qualidade de apresentante da re-
presentação da camara de Oaoté, julgo 
do meu dever, desde··ja, fazer algumas 
obsorvaçõl!ll a respoi w. 

O Sr. S. FerraÃ : --· O parocer n4o 
é contrarao. 

(H a outros apartes). 
O Sr. T. da Motta :--· As declara-

ções que ac, bao de fazer os dis•inctos 
membrO$ da maioria ·me tranquallasllu, 
&S$everaodo-me quo o parecer em olis-
CU!slo nalo é a antecipaçâo de um j -~" 
contrario da comtniSII.o ao pedido d' 
caa1en. . . . 
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Eu me comprometti lambem a .lo- r, zef o..- tu pontes o estes reparos nas 
monstra r a ju!liça relativa da preten- estradas antude enfrnr" osl.áÇllo'enb: 
çao de que 8.3 trata. Esta justu;:a pro- vosa, porque, com<! jã live oecasiJ[o de 
cede das tteguioles -consideraçõe~. , dizer, curnoçadas ns aguas, fl,C:Ilo quasi 

Talvez. n«o haja na;prov1ncia de Mi- que interceptâdas as corUID1llilcaçõ)!s 
nas um rnun cip:o, ja nao dig., mais entre a citln!le do Pa!llÓ ~ 1\, ~'V\lio'r 
ll&qUecidu, pol'em, que teoba a.do· mu.ii pnrlo do múoicipib, llcaudo' d'<!S.fa~le 
mal tratallo oltim&mllllle do que,o de 04..cid!'dao~ ~~~ impGS1ibiht:'dos.# ' cjlm-
Caelé. prarern Silos deveres de tut·ados h ou-

O Sr . .Qrumond dA um aparte. trps ouJ ·q~aqd.Q_quei rllo c~mPJir, ·só o 
• O Sr. T. d4 Motta: ---O nobre de- !.trlo sujeatus a perigos , e ihoumeros, 

putado, que me honra com o ~u aparte, i~commodos. •· , • 
é uma. teitemunh.a importantissimâ que Maa, como iá dizendo, o rnu01cipio 
po110 in,ocar em f4vor do qlie dig .. , . do Caet~ tem" sido victimq. de verd.á-
porquo S. Ex., ha do is annos, levank•U · delra perseguição. N~ó digo j~l'l com' o 
sua Toz. a.u~orisada neata casa· a, favor Gn\ de accusa·r partido :~lguJo , ~o digo 
do 101:n·capa~ de Caoló, euju amqu1la- . que tunJ1a ee<a peNegutç4o prucef,lidu 
IDI!DtO pareCI& pretendei'•SO énllu, pelo de exclu~ÍVt~mO pojitiCO, .ml'C O f~Ctll 
que .eq. em nome do povo de ca .. té, é quo, pQr fal4a de rep~seolat.~w 1111-
agrad~ço á S. Ex .. o~ seaT.~ÇI>S que pre- meJilllo e en rasA" da·rni vontade ... 
atou aquelle muotc1p1o e á csusa da O Sr. :Drumond: - r\llq ba mà· 
justiça. Eu hoje nau ~aço ma1s nesto ' vont11de. , 
pont? do que reproduzar algumas .das O St·. T. da, A{otla: .. de algu'!!las in-
couStderaçóll~ quo entau Cor40 luct..Lu- . fl.uencias de rnunicip:o~ visiobos, teem· 
rnenlll fetbs pur S. Ex sido proposlas;e ápprovadas q'e$ta casa 

O Sr. S. Fe~·raz : •·• V. Ex. enlenJe meliidns quo ferotn ... 
que o parecer é c~ntrariu ã represen- O Sr. Drwmot~:-No meu tem-
taçlo da cameral . po, nao. ~ 

. O Sr: T. da Motta:-- Faz obJecções o Sr. T. da ltlotta .... de frente os in:-
d1lntor1as. . teresses do município de Caeté. 

O Sr S Ferrar --- Não tem ob•ec-• · · · • E' assim 'lDO, compondo-9:0 esse mu-
çao nenhuma contr~raa. . nlciplo ullitnamento apena~ de 4 fregu~,· 

O Sr. Dr~un(md.; ··- Apenas diz que zlas, fui- lhe arrancada umn das -~p~!9' 
vllo os pape1s à l. commlssilo de . fa- Importantes, a de Jaboticalu~as, e an-
&onda, para vo~r se é ou nao possal•el , nexada ao po!leroso munlciJ>Io de Saut.ac 
attender A represnnc.aç!to. . Lu1.la. e das 3 freguezlas r'lsll\n'tos ainda .. 

O St•. T . da Motta:-01 coosL.Ieran- f,,J tirada uma parte coosldoravet ida 
dos do p 1rec9r n~o . tto propr1amente do 'l'aquarus ú e unidl1 â do Jaboticatu-
contrarios â represeot.aç!IQ, mas. pro- bas, . P!'rll com ell~ ser .lncol'porad& ao 

em que sejlo os papeis remetltdt.s ã munac1plo de santã Luz1a. r. commissao de fazeut.la para wmal-o:> E' . ~Inda assim que ul~imnmente o, 
em coosideraçao. E1s o quo diz o pa- munlcaplo de . Caeté .. depois de .lee«u-

(lê) parado e mullladu, fo1 nrrnntadll da co-
recer · "·- . 11 c 0 _ n'larca do Rio das Velhas. de cuja sede 

O Sr. Drumonu. A c'lmma.s 0 .0 dista apenas 3 legoas. e . atirado para a 
cluio bem; ~numdo~ .que, ~e CI)D~ll,ll~e do &luta Bllrbara, de. cuja sede dista 
por um proJcct·,, v1r1a fazer uaua pr~>- mais •lo 5 legoas. por caminhos t Qúasl 
mossa fallaz. EntiltJ mandou subrnelt•Jr som pro lnvios; desrespeltaodn·ae de4lê . 
0 negocio á 1.• co1omi~sllo do fazenda, modo mesmo;n divisão natucnl, pois que 
quo é a competeo te. o Cnetó f.>i separado da c1dade 4o Sa-

0 g,.., . T. da Molla:-Mns d'e;tes b:tr~. achando-se ambasossas citlades na 
considera odes da commiu:\o jn ~e de· ba.:an do rao das Velhas. e un1do à c1-. 
duz que esta represont11ç.lo uQo devo dado de Santa ~rbara, que &e"&~ o~-. 

d.d 1 de v lartttu• a lei vertentes do R1o Doce. seratten 1 a ao et o.1 ~ • . : 
do orçamento, porque a c mrniS>ilO de- Tiln pouco coos•·~ern.lo tent sido ultt· 
•· e ê prec1su que haJ·a uma ver- mamonte o munlc1~io do daeté, q~e. 

cu.r~ qu . ~endo um dos mnas antigos 1la p'rOvlnc!aa, 
bano orça~euto pa.ra 1' 80·• • • ntlo tt>rn para. esta capital ,um.a linha 

O Sr. D~um~nd.-_V. Exc. se satas de coneio dlrecta, de sorte quo a cor-
fu com uma le1 especaalt rel!poodonoia remotlida d'aquL para lá: 

O Sr. T. da M olta:--A camara ~o vai ter primeiro a Sabarà. gauau,t.l,o bAo· 
Caeté, eomo V. Exc. acaba de ouv1r menos de o t 8 Jjas, quai1Jlo a distancia 
da rerresontaçlo, insta pela passagem d'aqul a C&etll é a-penat de 14 ou tS 
nro.VII'-. 4'os~ medidar a~m a e fOder leauaa! ..Eu mesmo tenho ~bl4o ~ u 
, .. • t 
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d'esta capital com mal• de aiez de de· 
mera. 

Vê, p;JII, a usemblea que o m'loiclplo 
do Caeté tem sido tratado como verda-
deiro orphlo .... 

O Sr. X . da Veigcz:- Apesar de sua 
idade. 

O Sr. T . ela M otta:- N&Õ ob1taote 
aua velh ice. 

O Sr. O. Penna:-Maa agora tem 
um pai muito diatincto. 

O Sr. 1'. da M otta:- -E' um muilicl-
'Pio que só tem aido lembrado rara ar-
redo~ndar territnr aoa. de outros munici· 
pto~ ou de comarca~ . mais felize1. 

O Sr. DI"W''II11à:-- V. Exc. u'81188 
pontu é injusto. H• nas di~po,ições per-
manente~ do urçamonto umm qu .. ta para 
u Aaylo de S. Luiz em Caeté. 

O Sr . 1'. ela M otta:-0 auxilio dado 
ao Aslyo de S. Luiz' •lo Caeté anteres-
aa muatu ao re$pect •vo município, oAo 
ha duvida, mu intereaaa lambem " to· 
da a província, p<•rque de outroe mui-
toa mullicipios vlo meninas para aquel-
le e>tabelecimento. 

Mas eu pergunto ao nobre deputad .. : 
em que é que o auxil io dado ao asylo 
aerve para eatradaa e pontes do muni-
cípio? 

O Sr . DrutnOncl: .. · As estra·l~ de S. 
Barbara e Caeté Íl!r4o con.:ertaJa~ 
ba pouco. · 

O Sr. T . daMotta:--ForAo reparadas, 
e o rorllo "ara úzer-sa Jesapp:arucer eou 
parte o c l:unor que hav i:a no mun:cipio 
do Caeté oo.~ntr.& a sua passagem para 
a c ,marca de S. U11rbara; o uobro de· 
put.ado ube •listo. Entretanto, as u tra-

, daa de que estou fallanrlo, que silo as 
de Caetê para o nor te do municiph1 e 
d'11 hi para Santa Luzia, estilo todas em 
pessimo eatatlo, e a cama r.& n:lo tem 
renda para fazel·as. 

Tenho 11sslm, Sr presidento, na me-
dida de minhas forças, demonstr:ado a 
necessidade e J ns tiça do pedido daq uel-
la camara. 

Esta assembloa, Sr$ ,ainda hoje mani-
festo u por votaQIO solemne, que nlo estl 
disposta absolutamente a metter a mio 
nos oorres publicos e t irar delles um 
real sequer para beneficiar a Individuo 
a lgum, a nlo ser que sua pretençlo ae 
manif81te completamente amparada pela 
Justiça. 

O complemento. Sra., mais brilhante 
que a assemblea pode dar A tio bello 
pr~imento é mostrar que, aaaim co· 
mo ella alo d9spenderl o dinheiro pu-
blico em favo\'' ae qualquer Individuo, 
assim tambem o ollo rega tearA para 
~ulllo que ror de Ju.stiça e utilidade 
,ll!Jllça. (AJIOfCJ® I). 

, 
· Porque, Sr. pre1lden te, V: Exc. sabe 
que a Conte priuci;J&I da r iqueza publi-
ca é o Imposto. O Imposto den ser para 
o povo o m0<1mo que a chun é para a 
terra, deve aahlr do povo e voltar para 
o povo. Isto é lncontettavel ; o me-
lhor emprego do dinheiro é aquel-
le que é Celtu em beneficio publico, em 
beneficio do povo, porque delle sahe a 
r iqueza rublica. 

Com ta procedimento a assemblea nlo 
SÓ tarA grande beuellcio l geraçlo &C• 
tua I, como se recommen larl ao respol-
to da geraç&o vindoura. CN utto bem ). 

Rncerrada a discuaslo, é approvado o 
parecer. 

Sendo dada a hora, o Sr. presidente 
designa a ordem do dia seguinte e levao• 
ta a aesslo. -- . 
li • S&SSÀO OROl:QARlA AOS 17 DE 

AGOSTO DE 1882. 
Plts:~tDKNCI.r.. no SR. LILilos (viCB• Pa&• 

SIDBNTB ). 
SUMMARIO:-KxPaota •u.-Qbaernçôea doa 

:.ro. Moreltoolta, S. Ferrar, Af. Fulgea-
cio, V. Café e O. Peaaa.- Apreaeotaçlo 
de projectoa, requerimentos e ladicaçl!u. 
-R•moçl o do profeuor do Carmo de lia· 
bira-Diacurao e requerimento do Sr. 
Moretuobo- MaoiC .. taçio de p<~aar-Ob· 
aervaçl!ea do Sr. Biaa Portu-Parecerea.-
Obaervaçl!ea do Sr. H. S•leo.-Orlkm do 
dia.- 2 • loitura do projectoa.- PrO;:"oi-
çl!ea o.«o aaocciooadii.- IJiacuraoa doo Soa. 
C. Se na, Lemoo, H. Sal,o, X. da Veiga e 
Drumond.- Pretonçllo de lferculaoo Ramoe. 
- Oboorvaçõoo do Sr lf. Saleo.-Poaturaa. 
- Traoo(oreoeia de (azendaa.-cadeiraa de 
latim e (raaeez- Obru publicu- Catego-
ria de Cregueaia- Eocol, de ph~rm•cia
Donpropriaçlo- Cana liuçl o do agua- la-
atrucçiu primaria- Aulaa aocturnaa-Dero-
gaçlo do loi-Aooexaçlo de territorio-
Ubras 11a Cachoeira do . Campo-Pootea-
lllatrueçlo primaria-Additivoa. 
A '• li horas da manhA, feita a cha-

mada, acba:o.sa preseutfa 82 SN. de-
puta·los, faltando com causa partici-
pada os Srs. 8.1rl o de Coromandel, A. 
Amaral e R. da Luz. 

Abre-se a aassl o. 
E' lida e approvada a aoh da an-

tecedente. 
O Sr. f . • secretario dá conta. do 

seguinte-
RXPB DIBN TB. 

Otficios. 
Um do aecr!tario dtl governo,envian· 

do o em que a camara municipal 
de Santo Antonio dos Patos pede que 
sejllo approvadas as de;pJzaa qu-t fez 
com diversas obras por conta dM h t· 
P.OBtos muoicipalbadoa.-A' comm•uao 
de fuend• municipal. 

Outr..> do mesmo, eDvi~Ddo o OIÇa~ 



mento da camara municipal d , Pas-
sos,• acampanbado do ofll.cio em que 
a moJma u'Xpõe os rnotivO J pelo~ 
quaes deixou de enviar as Cl1n tas de 
recei~ e despeza. - A' mesma com-
mis:llo. 

Outro da camara do Musambinbo, 
declarando que, por na o terem sido 
ainda upprovada~ as SUB$ posLuras, ui o 
pudia prestar conbs.-A' mesma com-
mis;llo. 

Oatro da c:1mara de S 10to Antonio 
de Patos, pedindo permissllo para ap-
pllcar em obt·as a importancia de 
impoat >S municipalisados.- A' mesma 
com missa o. 

Outro da camara de Sabará, sobre a 
aposentado,·ia do 5110 secretario.-A' 
2. • commi~sâo de propostas. 

Outro da de Minas Novas, p01liudo 
approvaçllo da pt·oposLa ndoptando 
pua aeo município as po>turas da de 
IJabo Verdo.-A' L• co>mmis3Jio de pro-
postas. 

Outro da camara da Oliveira, re-
metLendo contas.- A' commissAo de fa-
zenda muuicipal. 

O 8r • .1\loretzeobuz-Levan-
to·me, St·. pre:;idente, p~ra mandar á 
mesa uma ·rt~presentaçao de vario• ci-
dadãos eles La capital,q ue reclamão con· 
tra o imposto pago à camara muni-
cipal :sollre a foramo~nto, que & na ver-
dade demasiado. 

Elles fundamentlio perfeitamente a 
sua reclamação, e eu o•pet·u que a 
commis:l!o, â que for ella submuLttda, 
uAo deixará dtl tomar em t11da a con-
sideração o pedido destes cidadãos. 

Se a nobre commissAo, o quo uâo é 
de esperar·se, dóixar de preotar a no-
cessaria atteuçao ao justo pedido dos 
signaterios da r <lpresonlaçllo, torei de 
levantar minha f raca voz, defendendo 
os ioteres.~es do:~ municipes que tenho 
a honra de representar. 

O 8r. 8llve•tre Ferrozt-
Vou enviar a mesa, Sr. presidente, 
uma repr.:sentaçao, nssignada pelo 
major José de A. Junqueirn , em que 
o mesmo ped' a sua passagem da fre-
gue.zia da Cambuquira para a da 
Conceição do Rio Verde. 

Nes ta repres••ntaÇão es~e . cidadão 
adduz rasões que me parecem muito 
valiosas, e que espero influirão no ani-
rno da nobre commhs:lo, â que Cor e~ la 
submet tida, para dar parecer em favor 
do q ue nel la pede o Sr. Ju.nqueira. 

O 8r. Henrique fiai-•- Sr. 
prteldeott, os razeodeiros, negociante~ 

•• 

e mujtos outros ha~itantes du ft•eguezi!l 
da ConcetçAo do '1 orvo, município· dn 
Piro.oga, por me.u interm,ed(o enviam 
a esta assemblea. u!Da r~p,r~enL&Çaq, 
na qual p.8dem a sua vassago?m para o 
IDUntcipio 'de 'Ub;\. 1 

E' uma preteoçlll antiquitjSima, Srs., 
daquelles povos, que me parece de tOda 
justiça, muito t•asoavel. · ·' · 

O Sr. M . Fulgenciv:- Não é. dé lodos 
os habitantes, ba muita dlvergencia 
nossa q uest!o. . ' 

O S1·. H. Sales: - Se,não> de todos, é 
d!l maior parLe. de quasi todos. 

O Sr. Moretzsohn:- Ha donos annos 
que eSS&I habiutnteg empenb~m-se por 
semelhante m'edida. 

O Sr. H . Sates:;-~i~ .o nolire dep~:~tado 
pelo 1.• distrié'to conllrínãndo a rilluha 
àsserção; é urna''preÍe!JÇllll antiquissfma, 
muito justa e muito no caso de ser·at-
teo.lida por esta assemblea. 
Os-habitantes da freguezia da Conceiçllo 
do 'l'urvo, Sr. presidente, acha.o~se 
mul to proximos da cidade de Obâ, o 
canunho para esLa cidade é excetll)nte, 
não ba oes~e percyrso uma só ponte 
que poss~ difficullar o tran~itq, rorque 
Dão ha r to algum, a" passo que para 
a Pi ranga a es trada, atem de 'má, é 
corl.!tda pnr muitos ribeirões, que ·no 
tempo lias aguils diU!cul tam a •passàgem 
e. âs vezes, até a Impossibilitam. Eu 
i'roprio ja tenho tido uccastiio de·. ve-
riHcar essa diaJculdade. 

Portanto, é de tmla a justiça que se 
altenda a pretençllo daquelles c iJaJiios. 

Mas, quero desde ja far.er uma' obser· 
\'açao, para qne 'á· respecLiva comrills-
sâo a tome na devida consideraÇão. 

O município da Piraoga é um dos 
mais pobres da província; e, uma vez 
que tenba de ser desmembrada d'alll a 
freguczia da Conceiçilo do '!'uno, é justo 
que se o compenso e me parece que 
a cornpansaçào nüo pode set· outra, se-
nllo annexat·-se lbe, desmembrando do 
município do l't•mba, a freguezia de 
IJores, que ja pertenceu outr'orâ à Pi-
rauga e deseja para abi voltar. 

O :S1'. José R·uti1w:- Mo.s V. Ex.c. ha 
de lambem comp&nsar o munlcipio··do 
l'omba. (Risadas). 

O Sr. H. Sales:- 0 municlpío do•Pom-
ba es tá noutra~ condições, hdo ê pobre 
comn o da Piranga e uâo 11recisa <!o 
compensação. A camara municipal da 
Piranga tem urn rendtmeuto apenas de 
4:000$008, e por aqui ·os nubrás depu-
tados podem avaliar se é oa \ nQ:o na-
cessaria a com~ensaçAo. • '" 

lll,ando Lambem á mesa uma repcesen· 
taçllo da comrniisão ue obr~ da matt-iz 
da mesma freguezia. 

A' 1.• á commissao de estatisticá; a ·2.• a de obras publicas. .. • 
O 8r. !Wian.oel Fulge n c loa-bl-

veráos babi tan te. da fregue.Jía 'dâ oa-
• 4 



ANN~IIIL 

peUioha de N. S. da Graça, do munlcl-
plo de Minas Novas, sentindo·se prej u-
dicados com a alteraçlo do :livisas quo 
roi Celta o anuo passado por esta assem-
blea, entre aquella fregoezia e a de 
S. Joio Bapti~ta. e o YiarAo-me uma re-
presantaçt.~, pudino.lo a l'ectiOcaçJo d'e~
ll&ll o.li ylsas. do manei ra a Oca rem am-
bas as freguezlas bom serYio.las, quer 
um relaç4o à commollhl:lo.le dos povros, 
quer em relaçlo ao serviço publico 

Acho Isto raeoavel e envio a repre-
sentaçto à mou. pedindo para ella a 
attençlo da nobre commissilo de es ta-
tistlca. 

V11 l a repreaentaçto à commlssii.o de 
esU.tiatlca. 

O 8r. V e nan..,lo C Afê a-8r. 
presidente, uf ereço uma repr .. ;en taÇilo, 

t11D que o fazendeiro Antonio S.tblno 
'l'urre,s, morado1· n11 freKut~zia d~t Joa-
U118ia, petle 11 passagem d11 d1ta fregue -
.zia du w uoiuiviu da ltabira puc1 o •le 
S. Miguel de O uanhled; e, quau.!o isto 
uao p11~•a ser, ao meuos a pasaagem do 
aua fazeuda com os corrego~ do Gerva-
•io e da Olaria. 

V,ai 11 repr esentaçlo à cummiasao de 
estatiatica. 

U 8r. Gu• tnvo P e onoa- Sr. 
presidente, defusito sobre a mesa, para 
~r enriad11 A • • commiasau de faz ·udu, 
u rna peliçao dos merobroa da di rttctona 
das obr.ss da nova matr1z tle Alfeuas, 
peJinliu a quot~~o de 4:000$000 para au-
x ilio da coD!Itrucçao desse e1iHcio, quo 
eerã in nega •·elmcute o maia graodiol$0 
do s ul •le Mio 1S. 

Passei em Atronas ha pouco temp 1 o 
posso informar á asserobtoa que, e .tan-
du e~aa ig reja aiorla om comeÇtl, puis 
nem au menos e, tá coberta, tendo só a~ 
obras de pedra, en tretanto nella ja se 
de•penderao tal vez 10:> contos tle rei~, 
de 1ue apenas sete ou oito dcl provincia. 

Vai a petiçilo as commissl!.-a de fa· 
zenda e obraa public:ts 
Apresentação de projeclos, ,·equert-

mentos e indicações. 
S.Io liJos e vao a tmprirui r O> se-

guinte• 
Projeclo$ 

N· 1J5. 
A e~gunJa commi~silo de fazenda, a 

q ue foi presente a r epresontuçllo de 
diversos habitantes do município de 
Pt um.by, •o hc1 taudo de pu com divor-
eas medidas de estatist1ca, sobre o que 
d irá a commís, ao respectiva, a con-
!trueçlo de duas pontes ~ obre o rio S. 
F ranciFco, u:na oa freguezia d'aquella 
cidade, na estrada que segue para a 
I NTinoia de Go1u, e outra Da fro· 

guezi& de S. Roque, na estrada q.ue V4i 
para o AraX!l, Sacnmento e outros 
pontos; 

Considerando que nt. dila repre88n• 
lação ae demooska a necessidade e ur-
j;eucia dM ref ... r i1as pontes, e informada 
uu mesmo sentido p •r outras pe~soas fi. 
dedigoa~ ; é a commisillo de parecer que 
se atlopte o ~eguin!e prejeclo. 

A as•emblea legislativa provincial 
de Minas Geraes dec1·eta: 

Art. 1. • Fica o governo autorisado 
a mantlar construié duas pontes sobre 
o tio S. Franci,C(l, a primeira na es· 
trada que vai da cidade de Piumhy 
à provincia de Onyaz, e a segunda na 
e1trada entre a freguezia de S. Roque 
do tnesmo mumoipio e a ci-lada d? 
Ara xá. 

Art . 2 . • A •lespoza ne.:e. saria com 
a coostrucçAo da~ refer idas pyntgs será 
feita pela ve rba-obras publicas-do 
orçamento vigente. 

Art. 3. • RevogAo-se as disposições 
em contra rio. 

Sala das commissões, 16de Ag~to do 
1882.- Sauta Cecilia, João Luiz , J . 
P. X. da Veiga. 

N. 136. 
A assembloa legisla tiva provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Pela vorba-obrc1s pu-

blilllla-lica o govllrno au tori$ado a des-
punJel' ns seguin tes quantias: 1:000$ 
vu ra re· aros no cemiterio publico da 
ddarle da La\'rds, I :000$ nara concer• 
tus na ma triz da Gonceiçl•• da Boa 
Vtsta,do municipoo de Alfenas,e 1:000$ 
pur11 auxilio da ponte no lugar deno-
m nado-Grupiara-, Dtl estrada de La-
vrcl~ a S. Juao d'El- Rey; r&vogadu 
as dispo:::c;ues em contrario. 

Sula !las sossõe$, 17 de Agosto de 
1882.-Gustavo Penna. 

N. 137. 
A assamblea legislativa provincial 

de M.nas Geraes dec reta: 
A rt. unico. Fica o gover.no auto· 

r isedo a manJar proceder aos concer-
tos necessarlos o a estrada de Lavras 
e povoação dos 'fres Coraçõols do Rio 
V urJe, podendo para es~e fim despen-
der pela l'erba-obras puulica~-até 
a quantia ele 4:000$000; revogadas as 
dí~posiçl!es em contrari.-: . 

Sala rias sessões, 17 de AgostJ de 
1882.-Gustavo Penna. 

N. 138. 
A as$emblea legisla ti v' p:o1 i.1ç.;.l 

de Minas Geraea decr~t~: 
Ar t . Ullico. F ica o pr~identQ d" 



Al't~ ..... 
pro'lioci:~ :autorii,do a mandar con- N. 143. 
struir um:~ poub sobre o riu Pomb:~ 
baa immll.(ii4çõea do .lugar • denomiqado 
-B.arc;• do J,.u:Ailj-• 1-,en~ro us distri~
tue deste nQroe e dv Campo Limpo; r é-
VOI.(I\d~ as' d.iàpo:iiÇõe:~ erq contrario. 

. Sala das sessões, 17 do Ag<~sto d" 
1882.-Sapta Cecilia. 

N. 139. 
A assemblea legbJatin previncial 

de Minas. Gl'raea deéreta: 
Art. l. • Fica o governo ds provin-

cia antori•a.Jo a despender a qüàotia 
do 1:0Q0$0J0 co~ acanalisaçao d'!Íg~ta 
po!avel no ~rr.aial do Passa-tempo. 

Art 2. • ~e.vogl1o-s11 as ·'disposi-
ções O!ll contrario. · 

Sala da! ~Sõts, 17 de /•gosto ·de 
188~.-Jodtl Luu. Wencestâu; Santa 
Cecilia, R. do. Lu;, SerJe'riano de Re-
sende, Nurw Lage, Bias Forl~s. _Gus-
taoo Penna. 

]'1. 140. 
A assemblea legislativa pro,·incial 

de Minas Geraes decreta: 
· Ar t. 1.• Fica o governo da provin-
çia au.Lorisado ·a despender pel,o verbs 
- obras publicas- a qunnti11 de 4.000$ 
com os reparo3 da igrej 1 .~atriz de N. 
S. d 1 Coucoição de Prados. 

Art. 2.• Revogllo·so as disposições 
em contr.1 rio. 

Sala das scsaõcs, 17 do Ago3to· do 
1882.:._João Luir:, Wenceslau, Santa 
Cecilia, R. da Lu;, Seoeriano ele Re-
sende, Nuno Lage, B. Fprtes, G~sta-
co Penna. . . 

N. 141. 
A assemblea legislativa. provincial 

de · M!n:u Goraes decreta: 
Art. unico. Fica n governo autflri-

sado a de-pender. de$de ja, a quantia 
rlo 4.000$ co:n o encanamento cl'agua 
potavel da cidade de S. Miguel .de Gua-
nblle•; revogadas as dispos!Çõei em qon-
trario. 
· Sala rlas sessões, 17 de Agosto ele 

. 1882.- V. Ca(e, C. Sena. ToCf!ntíns. 
N. 142. 

A. alnmble:~ logislativa· provincial 
de Minu Geraes decreta: 

' · Art. 1. • Fica o governo nulorisa • 
-ado a mandar construir uma 01ll'arla 
(jUO,pllftindul!a rreguezia do Patrocínio, 
no muntcipio de S. Migu~l deGoanbãt s, 
vá· ter adjlortoúa Fr~uo• ra, na margem 
do Ruo IYuce·. . 

Art. 2 • Ficilo retogad" as d.spo-
alçõe3 em . contrario. 

Sala ctâs sessões, · 17 de Agosto de 
1~.-l'. Café, C. SIM, Tocantim. 

A assembleá ' legislativa proviucial 
de' Win&:s (ler.1es deêrtta: · · , 

Art. u •11co. FicAo pertencendo & fre-
g,u~ziJI <la .Conce·çao do R i!! 'Verdé,mú-
nocivi'l de Bae'pe'iuJy. &:~ ruzo'ndás ~o ma-
j••r J11>é de Andrad'l Junqú'ei rá , Joio 
C<Jndidv da c~.~.t:~ Junqueíra e Francisco 
Aotuuio do Andrade, actualmén~ pcr-
tencentns à freguezia d'o Ca'mbuqu.ta, 
do mun1cipio d.1 Caropauha; refógl:>-se 
as do.sposiçõ~.em contrarío. • 
.. &la da~ ses,õas; 17 dit AgJlp't,o ~e 
11!82.-.Sitvestre Ferra~. • • w 

N. 144· 
A assamblea· log•sll\tiva prov\ncl·al 

de Minas Geraes rôsiohe:· " .. · 
A.~t. t.• Fica a camara trnunicipnl 

de .S Moguel de Gua:~hlles autoois~da 
J!ar a perouutur um terr-eno de su:1 J•FI>-
prro.Judu, a.•}•coo(o nos fundos ele ~u 
p11ç0, por um t~rreno anu.,xü. perteo-
Cl!Oiv au Rovm. p:~• lre Veuauciu Café, 
conformo~~~ claQsulas em que con"ie-
t'em. · 

Art. 2. • Ficao revogadas as dispJ-
siçll.~ em cuntrano. · 

Sala das ses;õas, 17 de Agosto de 
!882.-Tocantins, C. SeM 

N. 145. 
A assemble:~ leg~lati v a provincial 

de Minas Geraes decreta: ·• 
Art 1.• F•ca o presidente da pro-

viutin autorisado a despender !!éla 
vorb:t-obras publicas-os · ~eguio.tes 
quantias: 2:000:l0UO para auxil-io (ias 
Obl"as da · matrrz da codade de .Musnrn-
brnb•r; l :000$000 para auxilio ,da 
C'\nalisaçao d'a;:ua putavel da mesma 
ci•ltode; I :000$000 .·pnra auxilio das 
obras da matrir de S. Ritl\ -do Rio 
Claro, termo dé Cabo Verde, e 500$000 
para auxilio das obras da igr:,eja de 
::;. ltrta de Ca~sia; t~rmo de l?assos. 
• Art. 2.• .Ficão rovogadas as dispo-
siçõ ~s em conlrario. 

Sala das sessões, 17 do Agosto de 
188·~.-F. Z'{arJari'O, Wence.tlau, A. 

·Zaca1·ias, João Luil:, i\1 . Fai4Stirw. 
N. 146, 

A ns3omblea lt'gi ~lativa .proYtncial 
de ~I nas Gcraes d~~<;reta: 

Art. unico. Fica o gnvcrno autori-
sndo' a desponrler pel« vorbB...-•tbr .. s .pu-
blicas-a quantia de 2 OJ0$000 pJ~ra 
as obras da matriz das M~rcer, termo 
do·Pornba; revogadas as di~posi.ções 
em contrario. 

Sala daHessik's, ! 7 
1882.- J Ó8e Rufirw. 

de ·,Agosto de . .• . 



N. 147. .. 
A commisllo de eatati•tlea, l qual 

f11i pr818ote o requerimento de Manoel 
Josê DiaJO, a..;rícultor e morador no lu-
gar deo.,minado-Macuco-da fregue-
s ia do S. Jojé do Ohopotó, termo do 
P iranga; 

Oou:~iderando que o supplicanto tem 
a Mde da sua residoncia " uma legua 
da freguezia dat Mercu do Pomba, 
ter1ou .lo meamo nome,e a tro~ d'•qoolla; 

Oon$ideraudo que nenhuon incoave-
o.ienta re•ulta da cun~saao ·do que Im-
potra o aupplicante; é de pa~r que 11 
ad:>pte o aeguinte projocto. 

A aaemblea legis laci-ra províncid 
de MoDal Geraed <lullreta: 

Art . 1. • F1ca pertencendo l fre· 
guezia daa Mercttz do Pomb:1, termo do 
DJI)liiDO nome, a fueoda deüumiuada-
Macuco-perleactnte a Manoel JO!'é 
Díu, deswembrada da freguezia do 
Obopotó; re·JOgadas as d i•po111çOes em 
cootr .. r iu. 

S.1la das sea•OG$, 17 de Ag<Jsto do 
18~2.-Francilco Na.,art'O, M . Faw-
ti"o, A. Zacarills. 

N. 148. 
A commi.$do da estatiatica, l que foi 

apretentado o r.~qullriment.o. ~~~ Tbeo-
doliudo Zaferino da S ln, J"tiSidente no 
districto do Oajurú, fr eguozia de S. 
Francu;coJo Onça, munic1p1o do S. José 
d'El-Roy, ped•ndo a trKns.r~ronc•a ~ 
pllrte do ~ua fllzeuol~ tlenomiii~•Ja;-Rt· 
bairao-par.l o dist r•ct•• do CaJuru, UJ_U· 
n iclpiu do Turvo, do•membrada do tiiS• 
tricto da Madre Deu$; 

011n•i•Jorandu que ns r.u!'e~ llp.res~n · 
bdas pelo suppltcanto solo atteudtv~•s;é 
de parecer quo se adol'te o segu•nto 
projeoto. . 

Art . unico. F ica pertencendo ao 
Oajurú,tormo do Tu no, toda a fllZenda 
denominadll-Ribti rloJ-, po rtoncon te ao 
cidadllo Tbeodolino Zof11rino da Silva, 
,.esmembra<la do d istricto da Madre 
de Deus; revogadas as disposições em 
cunt• ar1o. 

Sala das s~es. 17 ole Agosto de 
1882,-F. Nar~arro. M . Faustino 
A . Zacariar. 

N. 149. 
A primeira commiaslo de propostas 

de oamaraa muuicipao:1, attondendo a 
proposta da ~m.ara municipal da . ci-
dllde do Abaeté, é do paroleer que se 
adopte o seguinte projecto em forma 
de resoluç&o. 

Sala du comm issllea, 17 de Agosto 
de J882.-0ltgario. Wenculau. 

RtmOÇ{Io do pro(tuOII' do Carmo 
da ItabirG . 

O &r. lloloret.z•ohna--Sr. pré-
aideo&te, ae as lei$ que nos regem nlo 
sl u pura. phantlsmagorlu, p rQmulga-
das apen 18 para illudirem o pOTO, se é 
certo quo todas as vozes que aqui nos 
r eunimos é unicamente co•n o fl.m de 
do~~tinarmo• o nuuo tempo à decro-
taç&u de mooida i que regularisem 0 3 
diver60S ramos da admini. traç&o pu-
blica, defendendo e protnovoudo os in· 
tllrestes da nossa província; se isto é 
n rd.&de, Sr. presidente, cauaa , verda• 
de\rO pasmo. sobre$alto a todua, quan· 
do da parte daq uelles que alo Od eu-
carregadoi da execuç&u das lei• parti· 
daa deata casa prepondera o a1 bitrio, 
pre:luwioa s obretudo o sentimento do 
vingHn~a e outrus que dllllr<llpeitAosem-
pre a soberania de nouas decbõe:t. 

Sr. vresidoote, tle,·om meroçer acre 
censura to.los aquello• actos que õffen• 
dom os d irei t< a do noSSOI concidadlos. 
~ós, Sr. pro.idoote, 0111 achamos aqui 
cou1o verdadoiros reprosentuntes dos 
iutereases,dos direitos dll sober anh po-
pular. E' por l~u que muitos actoa que, 
à 1. • vi& ta, par. com sem imp ortancia, 
devem morecor o oo~u estu1o, devem 
merecer a no:;..<a attonç4o e censura, 
quan•lo impo1tem uma violaç4o da lei, 
um d~srespeito a direitos adquiridos, 
purquo o no~so stlencio em tal caso im-
porta approvaç4o taci ta a eSiles acios. 
(A poiaáos ). 

Sr. presid\lnte, n!o t ínhamo• mais 
nece>sttlade alg uma de tumar proviJen-
cí~as rela tiva -s a iostrucçAo publica da 
nus,_ proviilcia, visto como ja foi dito 
e é u:na verdade, que lois garantido-
ras do ensino, leis quo o propa~oem 
por wda parto existem de sobra em 
nos. as collecções; o quo nos falts é sim-
p!osmente que a adm nistraç4o dê ple-
na e cabal execuç4·J •~ leis emanadas 
desta auembloa. 

Oa regulamentos que presid• m a es.;o 
impor tante ramo do 11•rviço publico 
c<~ntêm ja dispJ&içõeo; muitíssimo sa-
lutares; mas o quo é vordatfo é que o 
abuso ~o tom in troduzido altamenír, · à 
que es;a classe do funccionarios Qp1l-
blicos, dutinada a prestar importa n· 
t•s~imoa serviços á no!aa !O<:iodado• 
1110 encontra da parte da adminlatr a• 
çllo us garantias que os luis e 01 r~· 
gulamento11 lhe tem u sPguratfo. (Nu'J 
apoiado! da maioria). 

Si é corto, Sr. pnaidflll\1, que em 
mui tu looaUd•dea d~ fi'OTÍQcia f"'ldt 

• 



numer.> .de HCOlas existe que, em vez 
de serem beneJlcas ao povo, $ltO perfei-
tamente damoosas, porqua os iodi viduo! 
incumbido~ de dar o ensino nllo têm a 
capacidade profissional, Dllo tê10 a •no-
ralida<le precisa e faltam-lhos, emfim, 
Of predicados necessar ios para o bom 
desempenho de suas íuneç09s, é tambem 
nrdade que em 10uitos outros lugares 
profe;aores •·xi~tem , ·que, exeeutand·J 
perfeitamente a vontade do legislador, 
lutando com d•fliculdades para o bom 
desempenho do 111u cargo, ollo encou-
trto tia parte d~ administraçAõ aquel-
la garantia á qlie tinham diraito em 
virtu•le ,d•1s b•1ns serviços que prestam. 

O Sr. S . Ferras: --- O bom ·profes-
l<lr nunca é removido. 

O Sr . M(frelnohn: --· E' justame:tte 
o aasumpto do meu requerimento a re-
moçao de um prorea.-or, que, com ex-
pressa violaçlo da lei e regulamentos 
que r.~gt~m a materla, foi Í dl ta pelo 
governo, e reOro me ao pr .• re:SS<h' da 
Ircguez a do Carmo de lt.ubirá, quo f11z 
parte do districto ... 

O Sr. Drurnond :- Fui removido le-
galmente. 

O Sr. M o1·et.uolm : ... quo é muito 
dignamente repre~eo tado nesta casa 
pelo oo~o nobre collega , o Sr. Dru-
mond. 

O Sr. M. Fulgencio: --- Fui rem"-
vldo para uma faz~nda , para uma roça! 

O Sr . Drumond: --- Para uma ca-
deira ereada por e~ta as~emblea. 

O Sr. Morel.zsohn: - ::ir. presiden-
te, o regulamento o. 84, no que diz re-
apoito â r emoçAo dos professores publi-
cos, eatatue o seguinte (léJ: 

c Art . 8.2. O professor publico só po-
derá obter permuta da cadeira com 
outra du mesmo grau. Pudorá, porem, 
ter ren;ovido, descle ql44 o requeira, 
para qualqner cadeira vaga do 10e~m1 
vu inferior grao. ,. 

DiapOe aind.a o citado regulamento : 
c Quando, a bem do serviço publico, 

ae j~algar oecessaria a remoçAo de utu 
professor, !Ó poderá ella ter l ugar de-
pais de i'"tificada a medida em sessdo 
plena do conseUto director, e somen!e 
para cadeira do mesmo grao. Nus ca-
sos prev1. tos oeste artigo, o in,p~ctor 
geral marcará o praso em que os pro-
feajorlls removido~ ou permutante" de· 
~am entrar em oxercicio, tendo em 
atteoçlo as di~taneiu. • 

Slo estas as d11posiçôes do regula-
Jil&n to aobre r emoçao dos pru!essorea 
fUbliOO•· 

. 
Ora, Sr. presidente, como eu dizia, 

se nós nllo legislamos aqui por mero 
prJzor, 111-ra a adm1píst raç&o, ua exe-
cuç&o du leia, poder a capricho rilzer 
o que lhe aprouver, é do nosso dever, 
toJa a vez que eucootrarmó~ uma traos-
grat~~~&o, ChiUJial· a atteoçlu dll asaelll-
blea para taes actos, embora partâb de 
uma admlniatr:lQio que presa-se de ser 
honesta. 

O Sr. S Ferra;;:- E que realmente o é. 
(Ãpotados). · 

O Sr H. sares:- V. Exc. aponte uma 
desbooestidade da admioistraçlo actual. 

O Sr. Moretzsohn:- 0 facto é lm'por-
tante em 11, o !JrufesiiOr da freg uezia do 
Ollrmo nllo esperava absolutamente ser 
removido para ou li-a locallda<ie, e loca-
lidade muito iofo~ rior âquella em que 
exercia o magisterio, como é a denomi-
nada Duas Pontes, onde dfzem que· ollo 
ha si na o uma lazeoda. 

O Sr. Drumond:-Estâ enganado. 
O Sr. Mo,·et;;solm:- Sr. pres1deote, 

dispondo CJ regula111eoto q~e os prooftiS-
aoros ~ó podem s .. r removidos para .:a-
delras de catt>guria Igual, ''G-se que 
hnu ve verdadeua trausgressao da lei 
nesto neto, a que se refere o meu reque-
rimento. 

Nau é só. 
Na reparliçlo da instrueçilo publica 

ba documentos e attestadus d"monstran-
do que este professor tem sido um fiel 
cumpridor dos seus deveres ... 

O :;r. Severlano de Resende:- lsso oilo 
vale nada. 

O Sr. Drumond:- E elle nilo presta 
p1ra nada. 

O S,•,M. Fulgencio:-Eol!lo mal o.n-
dardo as autoridades que derdo e$se~ do-
cumentos. · 

O :3r. Morel;;sohn:-0 quo ó verdade 
é que era proft~Ssor vílallcio e, portan-
to, oao podia ser victima da pena que 
lhe tol ímpo3ta,sem que tivesse commet-
tido crime ; e, quando elle fosse ,passi-
v .. i do qualquer pu o içao, deveria a ad-
miDistraç&.o proceder lle conformidade 
com as d1sposlçõos do regulamento. 

O S1·. X. da Vetua:- Apoiudo, o mais 
é nlluso. 

Os,·. Moretzsolm:- Eu vejo, Sr.·pre-
a:donte, da publicação dos actos om-
ciaes do gover no, que o Sr. Tbeopbllo 
Otlool. dando execuçio a.o regulamento 
o. 114, que creou o COllSGiho du lostruc-
QI1u, oumeuu para elle IIOS~OilS de inteira 
cavacidllrlt~. Ora, sem quo fo!se sub· 
mettlda a q u6:1làO de remoçao do pi·o-
ro~$sor a eue C•Jnselho. sem que estives-
se perftutllmente avoriguallo quo •• mes-
mo professor bav1a cummettido faltas, 
nAu podia ser decrt!tada a remoçAo. se-
nao para uma cadalra de categoria 
Igual à daquella que e1le exercia. 

O Sr. Drumolld : - Hei da explicar 
' udo, lato é &elo axtemporaneo. • 

• 
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(:Ela owlr'OI oparlel}. •• · o g,J: .Vof'HnoAn:-Deade que qual-
quer 1118nibro da ·. mlaoria 811 levao &a 
oeatà• caá para ncernar jasw quel-
xàs'c:iootra o prooedhneoto ·da. a<lmiD.It· 
traÇAo. • hnme<lla&ameote é \4Udo de 
tUsplllto, ..t.tapélxuoadu,. como 116 os di-
rei~ dtl povo, que aqui revresentamos, 
nAo dett~ssem wurecer todu. a CODlllde-
raç'&o da 'nossa' llforte. (.tpotaao da tnt-
ncrlu). Hoje é eJ.l<l facto, atnanhan ae.rá 
outro, ê à11ai~;ee perp&tliarlo os abusos. 

O Sr. 1>rul7{lmâl_.B~ um l"íS&rlo • . 
O•Sr. T · da'tdotta: ... ~ porque ha uma 

eerle1lnimeosa de f,;ctos. . 
O .... ·:Z)i•umofld:-K' bom irem apre-

Mnt&o®. • • . ' 
rO Si'.lilorelsdl>ll.ll:-E' o que fazemos 

diariamente. • · 
Ci1ua pksmo 'fer-se, quando vo~es da 

minoria (az'lm ou v r e:s\U queixa~. le-
vantarem-se logo os membros da mllio-
rl! tecendo elogios á administrnçto e 
deféndel-a, aeul quo~ e..tejAo armados de 
provas e documento~ que d~truao a a c· 
cu~açlo I 

K' pdr leso que o nobre deputado 
r6sidente na Habira. logo que comecei 
a tratar do a~sumpto, sem ter absolu-
tamenLe b:ues, dl~e que o acto fo1 per-
r.,itament& legal . que o Sr. pre~idento 
da' provhlcta,vratiClll.·ndo-o osou de uma 
attrl&ulçlo sua : quando, entre&anto, é 
certo que. em faée da lei e do regul~~o
mehto,que ro~gem a materia. &llta rttmo-
Çitl r.~i comple&ameote !Ilegal. 

' A.Inda m~~ols: no· Jogar denomlnado-
llu:u Pontes-esse professor. ato encon-
tra -ab:~<~l utamente 111eios de subsist~:n
cia, de sorte q•Je a sua remoç3.o para 
ali i importa a ~ua demissão, nllo ob~tan
tll ~er um cídadAo honrado e professor 
dbtinoto. ó sr. Dl·umond:..-Não apoiado. 

()'Sr. u o,·el.no/111:-Em quanto o o o-, 
b're dejlDtado 010 apresentar documeo-
t uS'lrrefutaveis \la 11ua asserÇio, ni•l se· 
pode pOr em \lu vida a honrall~t e a ho-
oestrdu.de -deese cidadlo v SI'. Dr'umond:-V. Exc. que docu-
mentos apresenta~ Só a sua palavra. . 

O Sr. Morebsohn:- 0 nobre depura-
do, que 6 um advogaUo distiocto, alo 
deve 1gnorar que a honrarlez e a hooes-
tidalle se presumem em todos até que se 
prove o contrar io. o Sr. Drumond:- Uma l'emoçdo oito 
quer atzer pu o içAo de faltas. 

O Sr. M oret.:sohll•- U roa remoçAo 
nessas coodiç1J.)S o•o quer diter seoao 
êlemlsll4o aclntosa, ex igida talvez por 
lliMivos olei turaes. ( ilpotaclos da miM· 
rta). ' 

A •ego o da parte .d" J!leU requerlmen. 
to pe~e a legulnút 1DformaÇ4o1 ae a . re· 

·m~lo deste "ror~uor ... teve lugar pre-
cedo~ndo a ,audJencia ,do conselho. dlre-
ctor, na forma prescrlpta pelo regula-
llltll\0 11, Bf ele 21 de Março de 1879. 

l • I . 
E.xlgim~ apenas o cumprimento da téi 
e nada mais 

Cuncluo, certo de que mais uma vez, 
porem tal vez em pura perda, cumpri um 
dever. ~Apokldas). 

Fulprt~r rnurtu que o nobre depu tallo 
consiga dewonstna r, que o acto da ad-
uuui~traçao fui leg-.U ou que,nao o aendo, 
o prof11~~ur, v.icúw~~o da p11na que lhe !ui 
iuju~tameote lolligida, terâ de v<>ltar 
â cadeira donde toi removido. {Mutlo 
bem}. . 

~· apoiado e posto em diseusslo, que 
fica adr~~oda por pedir a palavra o Sr. 
Drurnood, o seguinte 

]4~rimento. 
R queit;<> que <:Sh asstomblea solicite, 

por 1utermedit1 dOe pro~sideu re da• pro-
vinc•a, â du ectoria da io~trucçlo pu-
blu;a, a eeguiuto informilÇ4o : 

J. • Qu.al o motiN p11 rque fui remo-
v odoJ o pro{e~l' de rnstrucç.lu primaria, 
ko<Jolfu da Co<! ta Guirourlltlll, da CtLdeir·a 
do Carmo du. lt.lbiru. parar. Duas Ponteaf 

:t. • St ess~ reru.oçtlo teve lugar· ha-
vendo sido ouvido u couselho d1rec~or, 
na forma pre~cripta no r~gulament, 
o. 8<l de 21 de M~~oTço de 1879. 

Sula da~ se.~sõe~. J7 de Ago1tO de 
l dl:l:t.- M oretzsohn. 

Máni(estaçào ele pesar. 
O 8r. Dia& l<' ortee (pela or-

dem) : - Sr. presidente, teOilo os jor-
U!Ies de bou t~m trazido a infausta ou ti-
c ta du fallecimento dn Exrn. Sr. Conde 
du PruJus, na cÓt lO, cot•cia esta que 
dt~n levar a dor ao coraç4o de tudus 
aquelles que tiveram a felicidade de 
co•lhecar dtt perto a tao db tincto cava-
lheiro (apoiados; muito bem!), a cida-
dau tllu 111 estunuso (apoiados) pu r seus 
a~rviç ·~ ao p~~o •z (apoiados), eu peço á 
V. Ex. quu mu.u<la ioseril' oa acla u•n 
vut<1 de pd~ar pu r tllo funesto acunt3ci . 
mento. (Muito bem!). 

o 18•·· Pre•lde nte; - Em 
cumpruncnto da dellberaçAo da ca~a, 
ao lo ll aod.:caçao do Sr. I:Jias Fortes, no-
meio p3roi a lOm.miSS;9.0 que deve trlln'-
mitur us pesames desta assemblea â Ca-
milia do illustre e benemerito finado, 
os Sr~. a !O~dores cuu:selheiro~ AOooso 
Celso, llbrtiubo Cu.mp:~s p ltrbeiro da 
Luz, s~oadur Cruz Mu.chado e deputado 
Liwa Ouarte, ao$ quaea so va1 utnciar 
uesh sentrdu. · 

Po,·ece1·e•. 
O Sr. Nava1-r0 ap_rt~seuta, p.Jr parte 

d~~o commiuao de tatat~stica, o pruJucto 
n. 4 par .. 2 • drseujuilo. 

O .Sr. Mira nela Ri/Jeiro offer .. c.,, por 
parte da do~ poderes, o seguiu te-

A commissAo de poderea, de êotuti"\ 
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tuiçlo e leis, à que foi submeltidn ~ 
.indicaçlll n. I a~ren ela coqveoiencia 
d~t.a uasemblea representar au senad;~ 
' obre á alta utilidade de, na actual s~
' ' u lt•gislativa, ser approvad 1 o c red i-
to consiguarlo no art. :U do orçame:1to 
da agricultura, ora vutadu peL oarua-
ra dus ~r3. duputadus, ooncernente á 
const.rucçao de uma estrada de ferro 
ent re esta e&('ital e um ponto da Pe-
dro 2. •; o\ de parecer que esta aasem-
Llta sa olirija ao senado no sentido da 
indicaçlu alludada, attcnt01 os lllt:va-
dos intuitos que a inspararao e ponde-
ro,os inte resSO$ que a ubonao. 

Nodta~ condiçõ~s, opina a c~mmis
~llo de poderes, constiluaÇ4u e le:s que 
aeja reata a r efe.rida r.~presenta~ilu nus 
termos a~guintes: 

, Augusto:~ e dignissimos Srs. pre-
eidonte e mais anembru$ do senado, 

~ A assemblea legi~latava Jlr<.~ v incial 
minem\ vem respeitosamentu perante 
VV. Exc.~. solicitll r a vu:~: a alw atlen· 
çllo pura· o obj~cto que ora m~is preuc-
cupa o espírito patriotico dos lluvos 
d'~ata província. 

Referimo-n~s, Exms. Srs. , à levan-
tada e legitima a>plrAçllo atue, de ha 
muito, anima esta provincaa, de ver 
chegado o daa em quo a sua cap.tal- a 
legendaria Ouro Preto-, haja úe scrla-
gada ao ce~tro do goveru? do paiz, à 
capi tal do Lmper:o, vur anoto de u:u ra-
mal de estrada de fo.~rro entre esta ci-
dnde e um dos pontos da grnndo arte-
r ia da D Pedro 2. •. 

• Foi de summo jubilo para to.~dos os 
mlnoirvs o reconbecunuut 1 d'es te antenso 
anbelo por parte da camara dos :)rs. 
deputadO$, con.sign.autlu no arl. 34 da 
proposta do ministerio da uga icu_llura, 
relativa ao seu orçamento, o crudttu ue-
cessar io para devuJamonte renlasal·o. 

c Consultando couvuniendas maxi-
mas, otuaes as . da adnunastraç~o _de 
uma das mais tmporaaute.; pruvtucaa$ 
do impurio,forao tauobem nat uralmente 
l evados os representantes directJs da 
11açao npprovando tao grata m~:dada. 
pela ~onsaderdç40 dus immediatos pro-
veitos e promptu compensaçõc, que 
do projectado eml'roheud.mento hao 
de obter as rendas (lU ~liCIIS. • 

Sim, Exous. Srs. , proverbiaes, como 
s4o, as variadas nqu~us maueraes da 
r egidO do Ouro.~ Prtlto, ltabira o con-
vismhanças, r iquuzas na.o ~ó Intentes, 
mas A ftor de :seo upule1:1to solo, ellas 
fÓ aguardlo o auapicao~ momen~ ~m 
que a actavadade industraal e.o.e:sptrllo 
~neroao~il venhio, com aeos recurso• 

• 

poderoso!, t>xploral -as c ent regn 1-a:~ 
ás exig,ncias do co:n~umo. 

E a uproxim3-Ç4o doste momentA_> 
assign~lado vaoa a indusl riu t·xtractiva 
de~ta pr.~vinci a, iudu~\da que, de·ha 
muito, devera ter-lho dcs~nha<ln, no 
meio dn var iedade do3 se<•~ proJ uctos. 
a sua feiÇllol característica, ColmO seo 
nome recomme:'lda, estâ dependendo 
agura da rea»!nçll'l de vos a snbe.tor ia, 
da approvoçllo que houverde~ de r! ar no 
credno rclJtiv .. á construct~lo de uni 
ramal de e trada du fur ro en re esta 
cidu•le o n de D. PeJrn 11. ora sub-
mettido à vos~a apreclaçllo. 

c A assemhloa próvin~:illl mineira, 
poís, ora tlubbdrando fObre os in te-
ro~sso~ " seo ca rg••· res.1lveo aprovei-
tar-se <!n prts~ute oppo: tuuidade, allm 
du, como natural represenhntc <la 
prov.ncia, levantar perante o p •trio-
tico senado brasileiro uma dag soas 
mais ar.tento< asp:raçõllS e ill\'o•c:tr 
p:1 rn o li" o rnerecid•t provimento. 

S·H·il mais um lhu lo, entre ja tantus, 
porq uo se bn tle impnr o sono~o ao pro-
rtUltlu rocoo hecimonto e bono\'Oiencia 
do~ m i nel ros. 

c Ubus Guarde a VV. Ex.cs. Augus-
tos e doa ntssimos Srs. presidente 11 
mais membros do senado. 

Sala das !eS$Õil", li de Agosto do 1882. 
- Miranda Ribeiro. Bl4s Fo1·tes, A. 
Cesa,·to. 

O Sr. H . 8nles (Nao ternos o seu 
diticu rso). 

Sbnllo upprovado o roquet·imonto do 
Sr. 11. Snlus, llca o projectu de repre· 
sentnçao sobre a me:sa pua entrar na 
ordem doiS trabalhos. 

ORDEM DO DIA. 
2 • tellw·a de P''oicclos. 

Teem 2.• le1tura e slio lulgados o~ 
j ectos do dehber-aÇ4o os do n~. 67 a 77, 

PI'Oj}OSiçiJeS mio SQIICCI01!UdaS. 
Entra em díscu&silo u Jlnrccoa· n. 28, 

conclnlnllo pela llpprO I'RÇ~U jiOIOS 2/ "J da 
propusíçllu o. ~844. 

O Sr. Col!'lu S e nos-Sr. presi-
dente, eu quero somente justiflcaa· o 
meu \'nto cont rarin ao parecer da com-
ml:!!!llo quo acaba de sor lido, a respeito 
da g.trantoa d~juao.~ robro o capital des-
taou~u a melburar o fabrico do feno na 
forja du Sr Monlevt.d". 

O anno passajio, . fumlament.andp pe-
rante o~ U\ a~semblea um pro•jecto quo 
ten,lia a melhorar na nussa !Jruvincin 
a inoJustria da fabrlcaçil.o du furro com 
a introtlueçâo de um systema mais aper-
feiçoado, o oJas forjas catalans. eu mos-
t rei que com a despeza m11 xima rle 
20,000$000, a provlncla podre. mudar 
para e1se F;yatema 4 ou õ du que ao~a1~ 
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mente possulwos trabalhando pelo pro-
casso barbo.ro e elementar dos co.dlnhos. 

No pr•Jjecto, que en~Ó tive a honra 
de submetter A assemble1. nllo se tra-
wva de melhoru e:sta ou uquolla fll-
br~co. a muJançu se faria Dll:f que fus-
a&ID de:slgUil\hLll I&U frJYIIrDU IJ"lu .li rue to r 
da ~lll Jo1 miUitll. El'l< UIDa lei al-
tamente Je•noc•·atiC-1 (upotados). E ao 
me:smo tempo eu tuu:~trei cumu lia lo-
t roJucçliO de:~se ~y:~temJ po.Jia resultar 
para a provinci:~ um augmento de pro-
ducçllo do ferro DO 'l"alur de tal vet 3 
mil contos. 

Nessa mesma occasíllo, Sr~ , apresen-
tou-ae aqui um pruje.:to, euDil<>dl!u.Jo 
go1r<1utia do~ j uros wbre u C-lpitltl ma-
x nnJ Jo1 ~conto:~ ao Sr. Muulevad, 
para iotrotlut•r oa sua fabr•cu o mes-
mu meihuramtJnto, adlllcionunJo-lbe la-
mínaJores e uu t ra:~ macbioas. 

F..oi Y. Ex.:., Sr. presidonte, um dos 
dofeusore~ de tal proje;;t ' · Eu o im-
t-ug.aei, MO ~y~temath:amllnte, IJOrq UO 
nDUC'I hei dd levantAI' llliUh.l VO% ue:~tO 
r dciuto p:u·a fator opp-•s•çao ~y~tema
t•ca (apoiados) a qualqu .. r idôla; im-
pugnt~l ·o defendendo o:~ in t 1re>~oe< dOi 
fabricalltlll de fer ro pelo pror.esso 
actual; roostrand•• que e;ses uumt~u•, 
de:~. (., 180!1, A cu' '" de mui&.os :~ucri fi
ci.Js e dt1 uma coustaocia à tod L prova, 
tiuhao invo~o ta-!o u sy$to1oa de qu .. 
us4o; invüntallu, Sr. tm~stdtmte, à for-
ça do 1nuit J$ tr.1bo1lho •, esie •yst~ma, 
cujo auulogo >Ó :~e acha Ull custa 
d' Africa. J.)., "()rL•I que, OU IJOS:IOS IDOS• 
tres ueste traballJo forl•l u6 n11gros 
afriC-lnJ>~ , ou 0:1 uoss.JJ p .t riul ·~ u IU· 
ventarâ•J, eumo aco.bo du d.zer. 

N uuco. a província se lembrou de au· 
XÍh11r e •StH bUIDCn:l COID UIO r Jill, :)r. 
pNsitleute; uunc1 se lembrou tlu fu.c•-
1t tar-lb~ a iutrollucvâo do3 mucbo11as, 
do d~r-lhJ~ Uhutrd$&, dtl molllorar, 
em tio, a sua ind u. t o·1a, 

~ao era ju.sto, pJrtJ.oto, Srs., que ao 
me.; mo tampo q ut1 6e discut a o u:eu 
pr .• jecto, e acbaudo·mu eu na duvid.1 
a respeito do sua tOrte, fosse vvt mdo 
u favur de um out ro,que na 1uiuba upi· 
ni!lo ia matar toda>~ li$ Co . ja~ d.1 bacia 
do Pir:~c1c~ba o aiuda ma1:1 distante~. 

V. Exc.,quo du!t~ndia o pro;octu do 
Sr. Monlev.td,e que at6 carto p.uto era 
upoiadu unanimumeote pela casa, me 
garantia a paiugum do meu lambem , 
di&oodo qu .. 1t a:ISemblea MIJ hesitaria 
em adoptlll-o. 

Isto fet-me 1 acuar; então, Vtlodo que 
poJia se melhorar a surte dos pequeuus 
fabricantes e uo mesmo tompu llUXi-
liar e.aa outra grande fabrica, e que 
lla ~lld•> iNC? au viria vaotasem para a 

. .. ... .. .. ... .. - . 

prov'ncia, votei pelo projeeto, quo a~ á 
ahi impugnava. 

Entretant.o, a minh:& idea, send'l 
trntl uz,da em lei pel" as•emblea, nAo 
teve oxt>cuça;o, por falia de fun~o,, 
quo habilitassem o gi>veroo a pol-a em 
ex .. cuçAo. 

E agora, Sr. prasideote, desa.nima-
do •lo n ver r&"llisa~a. de ver cooiig-
nada verba DO orçamento para bso, 
nllo querendo mai>~ lutar om vllo por 
esse melhoramento da nossa in•lnstria 
(n4o apoiados),q ue, como ja dis.•e, á lll-
tamente l1bdral {apoiados),do$auimadn, 
repitu, de conseguir um auxilio para 
uma cla..<se, qu11 m•lia do 11ue quulquer 
outra o mer~'CO, voto cont ra o parecer 
da cummi~sAo; voto para que esta as-
Sdmblea oào C'.Jncorra para a morte 
d"a pequeno~ fabrio:~.ntes, que ella 
ouoCil se lembrou de proteger, voto, 
em IIm ,contra o mon·•polio.con' ra o pro-
tecd nismn.(Muilo bem! Muito bem!). 

O Sr. LentOIU (Nilo temos o Feu 
discurso). 

O 8r. Co&tta 8en•u-Sr. pre. 
si den te, tenho medo de fn tigar a as• 
sembleu. (Não apoiado.e) Nilo tendo 
habÍIO ole faltar t!ID publiCO, l.l ainda 
huje,ttuo o;ta diSCUS$âO me apanhou de 
~orvrota, custn-ma muit•l coordenar 
m1ohas ideas e tornar-me intelli;;ivel. 

Vuu, porem, como ja dbse, conti· 
nu>tr a jn ~t· tlcaçao du meu voto, dando 
uma brt~ve resposb ao nobre deputado, 
r .. s11len te n'e:~ta capital, e que acaba de 
do•xar a tribuna. 

Assi m lantlo o eslabelecimeDLo que 
projecta o Sr. Mo:.levad aos engenhos 
cantrue~, conclue o nobrn deputado 
para 06 bons re$ultadoa que d'ahi de-
voou provir à provinda Permitta-mo, 
porem, S. Exc. na11 u.:oitllr O>Sa pari• 
dado: os proprietarios ou tlirtJctores do~ 
engenhos canLraes nllo cultivao a ~o
na, c11mprllo-na aos agricultore i e a~ 
sim c"Dcorrom parll animar a pequena 
agricultura; ao pa~SJ que o po~suldor 
das forjll, em discu·sao, obtendo o 
ferro pela terça ou quarta parte do 
custo cum que o obtêm 0:1 outros f~tbri
canLeS, nau o irã oviolente1uente com-
prar a este~. (· Cr1•~ão·se muitos 
apar·tc; ). 

O Sr. Lemos dâ um aparte. 
O Sr·. Costa Sena:- Vou mostrar & 

V. Exc. que nao é a-sim. 
Dit o m~u nub,·e cullega, Sr. presl• 

dente, que o Sr. Munl'lVad, fabricantl11 
o ferro 0111 gr.sod" IJuantidade, veuJ .. I-
ba muito baro1to aos pequenos fabri• 
cantes, q,ue o tran1formem em inrir1l~ 



manto~ ar~torios o outr:s J;so aconlo-
cer.i,som duvi•la,at6 quo os c.utros in· 
du~triaes quo ruem forro. nlto po lentlo 
cono;urr ... r em preço com o Sr. M nle-
vad, uban-1 nem c1rnplot.amento as 
sua~ Corja ' ; e enrllo este, o protegido 
pela·vrovrocia, sendo o uuico fabrican-
te, elevará o preço de sua mer0:1.doria 
até on le quizer. 

E ra estabeleci-lo o monop>lio, Sr. 
pre~i·lento, eis a ras4o mais forte que 
me leva a votar contra u prt~jecto. 

O Sr. Lemos:- 0 project·l na o ovita, 
nao pruhibe qul outru ~ojao montadas. 

O Sr. Costa Sena:- 0 que o proje-
ct-1 nt\o evrta, m•J u colleg~t, é que se 
esbanje o drn.boiro da prol'iucia. Elle 
com ofl'eito autori!a o guverno a con-
ceder iguaes favores a outros cidatlaos; 
mas si isso se realisar , seri u resulta-
do dr apec.Jermos SJmmas enormes com 
um melhoramento que, ou ja mostrei á 
a1sornblea, pot.lramos obter cum viut~ 
contos, 'luantia infonor ao JUI't) rwu usl 
d'aquella que, segundo o projecto ('ID 
discussrlu, a pl''ll'incin I'Uil guanlir. 

Tnmbern quer me puocor, Sr. pro· i-
dente, que osoutros crdadaosqu11 vr.Jrero 
tlepois d,, Sr. Munle,·ad ndo s .. râo atteo· 
diJo$ pelo g.;veroo. e :.quclle ~euhur 
ficarA deflruuvarneute com o monopolro 
do fabrico do r~rro, ao menos no vallo 
do Piruch:aba. Ma• n.IIS$eroblea tllm o 
deve•· do tornar elftlt:tiva a ler e garan-
tir juro! aos capitaes quo Sú dosrinaruru 
à fundaçllo de forjas; o as~rm, est.abele· 
cldos os precedentes, osbunjad!IUOs for-
çosamente as rendas da pr ovincia. 

O Sr. Lemos dá urn 'parte. 
O Sr. Costa Sena: - 0 m·nislro Ju-

rieu t.lis>e que a ler, cuj.1 o:r.ccuç4o de-
p<~ode da urna virtullo do ciolada,•, nao 
que~ ser cumprida .. NóJ devurr~o>, rueu 
colle.q.J, formular 1 ~ 1$ IJUO olmguem o; 
seus a:x.eculor~s a obedtc~r-llles p •r seu 
projjr iO interesse. Eu fuço a melhor 
idoa do Sr. Monlevad, crero nu seu pa-
triotismo, quero m9sruo acredrtar que 
S. S. tem grdo-tes desejos de favore~e•· 
n iudustrra d.tprovincin, deouriqu~cd-:1 • 
mesmo (risadas) ; ma i o do 6 n.,_<s ! , á 
em outro terreno que do\'emos collot;ar 
a que.ttlo. 
Dr~·e ainda o nobre deputado a quem 

re~pnudo, que o~ se estnb •l•!cimenw, pro-
te~idu peln provinctn, R.:uritl con. ti-
turndo uma e> pecre do forja normal, 
onde os outr os r .. bricautes rrinm ttr.Jr 
o molde para moditlcarern u soas offi-
ciou. 

.Ora, Srs ., quem admitllri que um in- • 
clividuo es~raoho aos processos intlu.s-
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triaos mais adinntndo~. polu simples 
facto tlt~ visit.r uma fubricn o haver 
visto o fcitro <la sous forno•, medrdu o 
drametro de suas .r.,a_.s 'e a1·.aliado o 
poso de seus malhos, ••il pnr11 ·n sua casa 
raprod uztl" .tudo qunn te obser vou f 

!!:' rrnpOSiiVt)l; porquanto hn ne.<Sa 
industria, C•!mo em todas as mais, uma 
parto prn t ica ,qoe n:lo se po lo 3prender 
em vi~itns, por rn.aisnm•ndlltlasqne s•j:lo. 

E doJ ois, Sr. presrdente, o- $r. Moo-
levJd estará em :seu direito, nega ndo 3 
quem tt U• r que sej 1 11 entradil ém suas 
.;tHcinns (.4 poiados). 

Reprto: faço o melhor c<Jnceito do 
ciduddo que so.icita o n••ssn nuxilio, 
pons1> quo !!isso nnu resuharia nenhum 
prejuiz • p!!ra os cofres pr.ovioc_1aes; m •s 
vorn contra elle, sah·aguardando os 
direitl's o interesses de uma grande 
cla.so, que nunca pr. te::emos e quo 
d'esso mudo iriamo; sacriR~ar. 

Nunca liz e n~ rn hei do f•zer opp.,~i
çilo ~y· tolrrla t <ca à irloa alguma {itpoia-
clos) u mui lo munos ti pe~suo~. 

Si ou tii'Oi$e a c<lrteza de que mno-
dnrrnrnos rir mostres quo oosinassorn" 
nos-os pntrrci>» indisrin; tt••••enUI uma 
in•lu-trrn quo é destroada 3 occupar o 
prhrerr o I u0ar on ons-a proviucra e a 
ser urnn fonte incs:;otan·l do r iqueza, 
votaria pela garantia do juros ao Sr. 
M.tlllevatl, corno ja vowi uma v e~. n 
unno pa,sado; rnas, prevendo que a:wm 
n:lo succ~darà e que este prt•jccto é 111 
uuicoquu estA com gal to dc ·me•l rm•, 
,,uan•lo u meo,apre;eutndo na ses~llo do 
aun·1 passad<~, es•.â cum rnoito poucas 
probabllid~d·!~{não a]>:Jiados)de ser rea-
l rsarlo; \'Otu co:.ou .. o opponho-mo com 
todas a• força< ao favor pessoal e an 
rllOflt p>Jiu. {JfrâfOS apoi«<{OS, umi/o 
bem). 

O 8•·· lle nt•iquo fii'n l es:-
(!'l tlo tomos o SdU da~curs~). 
O~··· XnNier •In ' ' e l:;:;u: -

Sr. pr·osirlente, sejdo minhas primeiras 
pnlul'l'a1 neoto dobnte um voto do lou-
vur o anirnnçJo ao cidatltlo iotol-
lig• nta o pre.timoso, que com a sua 
constancia tt!rn ro,·elado o intereo;e 
que lrga â pro$pe rrd•d" da iutlu,tria 
de noss" provincra. 

Retiro-mo uo pettcinnario, s ... J<Jlto 
Monlov11d, cuja pretenç.lo orn discu-
timo1. 

(~uizttrn , P••rem, Sr. Frosideute, que 
esse Jlr&taute e estimav~l cidat.lno bus-
casse um oxorupl1 effic..z doenergaa na 
\•ida de seo r&.cpeilavel par, q •re, a P'l-
der dos a-í11rços proprio:1, couilado uni -
camente na COO$taucia do trabdhn, na 



h.O 
etreetlvidade d,,, 11109 recursos ~~
r~. soube erguer '!_0 :valJe do ~&ra
c1C21i)'l UJDI\ • • iodus~r:a .q u dP9•lbo 
jra'nJe' for tudá 1 o· foi de manifesta 
üt9it!a~e Jllll"'.& o po"o da.qu~lla zona 
(a;p~os). . 
: O ;~r- Dru'mond:-Elle tem segui· 
do n exemplo. 

O Sr. X . fl4 Veiga: - Srs , o i Ilus-
tre deJlutado, que u~:ab:1 de fllllar táo 
brUI(aulemen.w., ~.nc;luio seo . discur.so 
d!toddO . q~e 4eY.\l~O~. votar to<IOJ OS 
favore• ·~héjtaaps desta asserublea em 
bi_qptll:lu 'da i9d uatria du ferro, quo a 
S. Exo. 8e antolba a prjmuira iudustrià 
no ruwro de . MIII!IS. 

Ci•.rriprehendol os in!uit.JS patriotioos 
do nobre. dl'putado externantlo esra 
propuslç~o, '."as S Exc. me permiuà 
dizer que acho muito lat-. a expressao 
de ~uo· serv'ó- se, por que a &S$omblea 
nlll 110do de,iur de cutar ad-trrcLa As 
raaõo:~ de ordem publica, as iruperit.sas 
ci rcum,stan'ci}la eco 10mtcas e Uoanoei-
J:as actu!los. pnsaodo as conveoiencias 
d.as emprPus, .que se for morem. com 
a.s convenifii)Cias da proviocia, com as 
ciJnJiçõ~s actune~ •lo paiz ... 

O Sr. H. Sqlu:-lsso está sempre 
stibout,endido. 
·O Sr. X. da ·Veiga: - A umplítude 

que V. E~~;c. deo â sua expressao como 
que forçn:a a essemblea a votar pelo 
projecto.... . 

O Sr. H . Sa/es:-Nem tenb·l e~sa 
pretençllo 

O ~r . . X. iJq. Veiga .. porque i oco o• 
te:~ ta vt>lmeote a aasernblea, votando este 
projecto, auxil i11 a industria. Nao lia 
qqe~tlo. Ma~ resta . saber ao cssu au-
xilio ê o mais officaz o o mais barato 
e o mals ,)ltil ao publico, que é, ado.al, 
qut~m toro de carregnr cum o:~ oous da 
conce~a·lo. 

9 nQbre deputado, representao to do 
3.• distrícto, uma dus intellig.ncias 
mais lucidas desta r;asa (apoiados), dt~· 
monstrou que a adopção deste prnjec-
to Ítn~rta, nada mais, nada menus do 
que I' 'ao íquilamento da peqnena in· 
du~rià extruc~iva do Ídr·ro no v.dle do 
Piracicaba, industria que, sou inCor-
maaó, pr.oduz u nualmente quantia 
nlo iorerior a mil contos de reis, e que, 
ex erqida peJ~s processos primiti t oa, 
que. S. E~,c. denuminou.-al'ricanoa-, 
nem per issO deixa de dar resultados 
van~~ •s p'ra o j!l coosidera.vel :nu· 
mero de propr~et:mos de furjaa alli 
estabelecida$. , • , . 

Sç. phai.~;a·n~. 8l! eata iudust ria.,•a io• 
•• tlor.~~- fGlQf vroce~l f rilllÍl ÍTOio 

..:. . . . ,: - • • • 

• 
' sémi-barbaroe e afr ic:mos, produz re· 
4ul.tado1 vantajo•os•para aquollea q11e 
,.exercem, é claro e incont&Lavel que 
igual iudustrn., cstabel~ida oro ponto 
gra.ude por uma emprez 1 co:n ,., re-
cur:~< a rle um macbrui.smo aperfêiçoado, 
sob a direcçno de mestres intolligentos, 
ba de, por furça, produzir rosult·1dtJs 
muitíssimo mais vantajosoli.(Apoiado.t), 

Si .sta proposiçllo é ioacootesta vai, 
o· auxilio dua poderes publicos1 Dll -ter· 
mos solicitados pelo peticio.1ario, dei· 
:r.a' de ter rasao, iria apenas contribuir 
para enriquecimeot 1 dos baooficiados, 
,·ictill'aodo ao mesmo tempo os peque-
nos prol'r•e· ar~os , eues . desj•rotegidos 
da· fortuna, que nunca tiverao Do>te r e· 
cin'to, nem perante o~ altos poderes 
publrcos, uma so voz que em favor del· 
les •e ergue$.•e. 
. O Sr. H. Sales:-Ntlo apoiado, toem 
Y.. Exc., o ~r. S •na, em fim, nós todo.s. 

O Sr. X. da Veiga:..-Ouvi hnje com-
parllr-se a empr~za do que se trata 
com os engenhos centrae:~, c •mn que 
p:tra ju~tlfi~J!lr·:!ll dolt'art~ a garantra 
de jurod solicitada. 

Srs., ha maoife>h en::-aoo, ha abso· 
luta coofu:são de ideas nesta equipara· 
çllo, inteiramente r~.~rçada. 

O engenho central , quer soja de 
cr.rê, quer seja de canna, é umn insti· 
tu· ç.\o que tem mereci·lo, ui o só do go· 
vtlrn,., como da as-amblea ser.U, ga· 
rant.a do juros, oba motivo~ de ordem 
superior, de ordem economica, que a 
iss • lev4o ~ poderes publicas, moti-
,·os que nio 1 odem deixar do ser acei-
tos, teudu-se em vista a prosperidade 
do paiz e as leis lln:lllcuiras que regem 
a materin : porque, Sr. presid~ote, v 
auxilio d.1 garantia de juros 11U de qual-
quer outra subvenção pre~tada pelo 
Kstado, em favor das emprezas de en· 
sonhos centracs, revarte dontrJ do 
pouco tempo p1ra o mesmo Estado, por 
meio dos impostos de exportaçdo,alom 
da gr:tndo~ vantagem resuiLante de se-
rem augruenhdos r•s productos expor · 
h vei • do paiz. 

Ndo mo con>ta que o Estado, nem 
governo algum prvvincial,tenha jamais 
concedi lo favnrCJI ou auxílios de qud· 
l!uer ordem a productos dt stinados ao 
simplo~ consumo local, e, quando iaso 
tenha acontPcido, a 11>similaçlo â que 
me refiro é de todo forçada. 

A. garanti:~. de.7 •; ., que tem liolo OJI 
paiz nu}oero~as empreaua deatin!kllf.,. • 
t~ngenhos oentraes em varias pro•in ... 
oiaa, h r oo a d•JOl·.Q, deo~ro. de · ~ouco .. 

• 
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tnmpo reverte em r a \'O r do Estado, e 
até c 110 resultado vantajoEO para o paz. 

Eutret1nto, Srs., nós ndu po lemos 
preten·ler, ~eria isso uma illusao fu-
nost.a, que a província elo Miou$, col-
locada no interio•· uo paiz, liSpit·to, nes-
tes 90 anuos pelu menos,exportar ferro. 
O ferro q uc uos \'em .la Europa, nos 
pontos mai~ afastados, como a Suecia, 
chega ao Rio de Janetro. ap~su ds urc 
frew m1ritimo CJ•rrespondente a mais 
do du~s mil leguas, por preço muito 
mais bar11 to tio que podo •e r obtido por 
nó~, apesar da riqueza immensn do solo 
em relaQ!Io a esse minerio. . 

Ora, se é impouivel e!sa éoncur· 
rencia actualmente, e para isto se allir· 
mar bt~sta c•onsiderur que nao temos 
aluda v:as ferre.:ts cu mesmo outras 
aporfeiço'ldas que possão transportar os 
productos para as 1.ooas louginqull!', é 
manifo,to que o ferro fabricado no valle 
do Piracicaba ~ó podtm!. &er cot~>umi
do etn uma z.ma luoihda, em uma 
zona do raio nllo suvorior tal vez 
a 50 leguas; p~rquo tudo qu11nto ex· 
cedar a esta exteusao unportarâ ele· 
va~llo do fret 1s por t!ll modo, que 
o OO$SO geoero nllo poder é. co·npotir 
com o ••eueru estrangei ro, quo é cul· 
locado n~s p>nbs marittmos do im11erio 
por um preço ioCerkr. Eite ponW ra-
clama d,·morada reflexl\o. 

Alem deste motivo, quo considero ge-
ral, v~jo rio projecto dlsposlçOo~ que 
reputo imprudentes, o !como tacs não 
devPm ser decretadas pela assemblea, 
e digo- imprudentes-,porque penso que 
devemos ter a maior cautela no exa~e 
destes a~<Sumptos e lelar com ~ mator 
escrupolo a applicaçio dos daobearos 
publicos. 

Chamo a atteoção da casa para as 
disposiç!les seguintes, que passu a )., r 
(14). 

Pois. Srs., é j os to e rasoa vel q o e a 
província comece desde Ioga a pagar a 
garantia de juros sobre o capital ma· 
ximo do 300 contos, lato é •. um onus 
llDnual de 2l contos de reas i . 

o sr. H . Sa/es:- l'erddo, nao é assct 
é o capital empregado. . o sr. X. da Vetga:-Sam. é o capa tal 
da empreza, representado pelas terras, 
mions, llorestas e machiuas, .quo o po· 
tlciuoariuja possue e quo, portaoto,pa~
etto dosde logo, apó:1 rapida. avalaaçilo, 
a terem sobre o valor urbttrado a ga-
rootla provincial de juros a i %. o Sr H. Sales:- .;ubro o maxamo. 

o Sr. x. da Vetga:-l'erd&o, o § 1.• 
uti subordanadu Cuççosamente ao ~rt.; 
0 art. aptorisa o preah:len~ da pro-
vlncl' a conqeder a gar&ntta de J u~s 
Jlé IJOO;OOOf. • 

O s,·. 11. Sales:-A té. 
O Sr X. da Vetga:-Mas V. F.xc. \'eja' 

quo o § I • ex;t)aca· rle••lo qoauf1•• c•.r 
meça-se 11 pagar essa garantia do }orns; 
8884! !j tem upen&i. por Oru determinar. 
a occuslau em que c .. meça u soa· eft'ec-
ttva 1\ go.~ran'taa lle.Juro$. E claro é que' 
su~ offdctl vidadQ começa apenas venn-
car-so o arbitramento allu'dldo, cousâ 
que em poucos d.ias pode sor 'Celta. 

O Sr. H. Sales:- Adml ra que V. Ex c.' 
interprete uslm o projecto. · · 

O S1'. ·X. da Vetga -NAn hl\ fiUtra 
Interpretação. V. Exc. vea·â;· vou ler 
outros .§§. d() pn>jecto, .que esclarecem 
perf .. ltaaneote o pensamen1.11 de aeu au, 
tor, iotet·prêto.ndo o~ desejos do JJOti-
ciunario (/IJ. • . . . • 

O•·a. Sr.;. , pelo concurso de todas ~ 
tua dispostçõas fi~a pÚfdiltuoÔilae fscJa-
recda a questão. O capitál, quê po le 
~cr até do ;;OU:OOO$, ref.-r'6-!e aos t~r" 
reDU$ que tê•n de ser oxploa·;~d.>s, ás 
matas que têm do~ fornccbr o combusti-
vd para ·a~ C •rjas, ao,; ~d i6 ç.o~ qui! ~x
l·tem c"n.tru(t1 1s para ns fab.·acus e 
to•i•Js os utunsdios lltlCPS· arío~ para que 
est"• funcctont:m. E qua~i tudô 1st'o ja 
... :xasta o ~ó espera a avaliaçã11 pnra ou-
tra r no gozo da garaOl)a pedida! 

Ja \'Ô o nubre deputado que torna-se 
de;;~o logo elfectiva, pJtle·se a•sim dazer, 
a ~tarantia de juros sobre o capital atê 
aoo. OOJ$0'00. 

Note·~o ainola que na 2.• parte ,do§ . 
2 • se d1z que cad ucarâ esta conco.são, 
su dentro <lo 4 annos da dato do coa-
t onto nllo estiver o es tabelectmouto eni 
condições do funcciona r, sair o ' o caso 
de fo rça maior •!cvadawoute provado&. 

Con•~:;uiulemente, em \' ista desta 
di·po·iç:lo elo p• !>jecto que tenb11 em 
mll.,s, n assomble3 concedll, IH<da mais, 
nada mono~ tlo quo o pras., do 4 armas 
para qull comece regularaneJll.e o rubri-
co do ferro na emproza de q Uil se tmt.a. 

Ncatu 4 annos, Sr. pre•idénte, o ju' 
ro a.lu capital garanlitlo impnrta,segun-

·do a arithrnetica, em 14:000$000, por.:. 
quo 21:000$000annuaes, multaplicatlo.i 
por 4, ddo o resultado de 84.000$000. 

E-ta somana a pro\·ineia a despeu-
darâ ruesmo anttJs da fubricn começaç 
a Cuncci .. n:ul A ttonda pat·a ist11 11 as! 
sotnblea. Alem de~ta circum•tuncia,ac-
crcsco outra o é que, se n omprezu ·uao 
·ror bom succecli•lu, o onus da provin-
cta pode olllvur->e a 630 contos, pru-
ductu da garuntia annuul mull•.Plicada 
pclo:~30 annus dtt sun.'duraÇllo, ')Uan.ia 
que me parece bem Cl>nStderllvel, rela-
tiumente aos racnrsus -da 'provincia; 
·Nestas cootlições, ser à rasos vel e pru~ 

• • 

• 
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••• 
dente esta coneesslo f Nlo e alo ! 
(ApoiadOJ). 

Nlnguem mais do qoe eu de;eja a 
pro~p.,ritlade de no:~ta proviuci11. Con-
cordo plenamente com o illustre de-
puta•lo pelo 7 .•.di ·tr•cto qut1 ao ferro 
&ti destinado um papel brilhante uu 
futuro economico da pr..~Tincia de Mi· 
nas, que possue j~tz:dar desse mioerio 
quasi que ioe.<guwvei1, pois recordo· 
me de lluer hdo um calculo do illur-
trado direetor da eiCOia de minas, em 
que elle dl% que so e1o certa zona do 
centro da proYiocia, q_u:; u.1udou, ha 
mioerio de ferro butaute para abute-
cer os mercados do muodu inteiro, por 
llllpaçu de mal$ de douo soculus. U ap. o-
Tdit:unento, porem, de taes rique1.as 
nunca se efft!ctuanl. c:oovcn•entemeo •.e 
par meio do monopoliu e meDil:l pelo 
monopoho subveoc on:.lctb, como ora Stl 
pretan<te. 

V oltando a consideraçdo em que se 
baa110u o di~cursu do nubre depu &lido, 
reprusentaote do 3. • d •~tricto, eu ob-
servo quu, existindo na província 
cerca du 100 pequenas faorica~ de 
ferr.~, que fuuccumlo saguodo os 
processo$ rudtmeutaes, produzindo nada 
meooa de 1000 c •ntos, •u~.~to oa cou-
aideraç1o •I e que os propr•etariu$ destas 
pequenas forjas t•rdo resultados vao-
tajo:~•a:!imos. 

Em vista disto, oiÓ ha cont6Star 
que, som qu!e&Juer favures da pru· 
vincia, coo~igoadus na presente ., .. .,. 
posta, uma em preza quo se estabulec~r 
para ux plorar em graude,com oporarius 
ln~elligontes e instruidus, corn capitaas 
aufficieutes parJ. a acqui$içtlu tl~ ma-
ohioas aperfuiçuadas, h• de C >rçosa-
men~ conseguir os mais bril haoie3 
roaultado•. 

Mas, Sra.; si esta per•pectiVa oAo 
ba,ta, si todus e'ses elementos do con• 
'ficçllo nlo ~ao suffioieutns para animar, 
aU ao euthusiasru•l, o e~pantu progre$· 
l ista do digno emprt'zuio, cavallleiru 
estirnavel, a quem sinto nau podor ser 
agra <tavel !La presente dob.1te, "enha 
elle, c.u a emprez.& que furmar, solicitar 
desb assembleaoutros favures,que est.:o 
nns UUS$88 attribuições, e é até du nosso 
dever c ocedel•o$. Entre cases favores 
l embr.trei a iseoçtlo de diraitus wbre os 
machinismusque forem importados para 
udo des.a$ fabricas ..• 

O Sr. DrUTn()tlÚ :-Ja ha uma lei. 
O Sr. X . da Veiga .... meJida 

que ja existio cou.igoadll em uma lei, 
e que a assem!llea d" anoo passado r.,. 
t o1uu em farte, declarando ·'lllt tal 

isençllo d.e d ircitos sô se re feria aOJ ma• 
chioi1moc~ para as fabricai do tecidos, 
daçã<J ou agricolus. Esta lei ex c! uio, a 
meu ver sow raslo. to1ot us mach•nis-
mo$ deatin .. dos à exploruçl u de muitas 
iuJudtria~, ~:xcluio a industria extrac-
tíva, que sem duvida merece aquelle 
favor, woto mai$ que, >i elle fosse cuo• 
c di:lo a toda.s, na• la t •1ria de odios •: 
nada teria de mooopolisador, ao cootr ll· 
r io, .ser ia um beneficio amplo, gener ico 
e d.t reJulta los praticus immediatos e 
vant.aj osissim ·S. (Apoiados). 

Sr,. , nll? pretendia t .. m·1r parte no 
presente debate ... 

O Sr. M. Fulgern;io :-V. Ex. tem 
elucidado perfuitameoto a mntería. 

O Sr. X. da Veiga:- ... ful!ei inO· 
pioadarnentl!, 1eva<t<! a peoàs pdo devar 
de oppar algumas consi<to:raçõe1 ao clli· 
cur3u do uobre depotaJo pelo 7 .• dis-
tricto,quc, a meu ve r, confundio cousas 
que silo por sua natur.,za dastiachta, e 
euc:trucou os meritOs deste prcjecto. que 
eu uo tendo nllo po lo~;. nos term·•a em 
quo r .. l elubo•·url<~, merocer o a·~enti
mento ria as~erublea: (J\ft4ilo bem). 

O 8r. Drumonda-Sr. presideob, 
ouvi coan a ruligiusa :• tlenÇilu, qui' bem 
mnreco1o, as ubservaçc)o~~ ft~Haa pelo i 1-
lu!ltre •le11u tall<~ que allaba deaontar-se.e 
couresso que, em vez; de pruJuzlrem el-
la.a 1mpre~jllO em meu e$!JiriW para Yo-
tllr cuutra u prujecto que. ae discuto, 
pelo contrario, encontrei oellas argu-
moutus sulitlus vara levarem-me a votar 
r.~.vuravolmeote. e, ainda mal~, capazes, 
acredl~, de impellirem o animo da as-
aernblea à conv1cçllo de quo a medida é 
digna do ser aceita por ella. 

O :;r. X da Vetga: - Defelto da minha 
lu telliguocia. 

O St·. Drum<md: - V . Exc. sabe que 
eu admiro a sua robusb lotelllgeocla. 
ma~ a causa de quo '18 incumbiu é mà e 
por amor della nAo podia fuer milagre!, 

O nobre depulauo collocou-se om uma 
posiçao em que mal podia ~u>te r-se. pois 
quo corobat1a ama •medida de alcance 
lmmedlato para a provlocia, e nessas 
clrcumstaocias os talentos de escolha 
costumdo naufragar. 

O nobre deputado começou dizend.o 
qne melhor fôra que. o pet•uionario, o 
diitlncto Sr. Moolevad, em vez •le vi r >· solicitar dos poueres publlcos aoimaçlo 
para desenvolver a lodush'la do Cerro 
no vallo do Piracicabà, seguisse os an-
tecedentes de seu venerando pai, h.o• 
mem emprehoodedor o ded icado ao ~ra
b:tibo, que alo só log rara lenr à uma 
altura lligoa de admiraçlo oa ar"'r""'"" 
de aua fabrica, como tambem adqumra 
uma grande Cortona, legando ' a11ua li-
lha. meios de •eauirem-lbt o !~omp&1 • 

• 



~'s Q·nob~e 9eputlldo ,sabo que o ci-
dadlo, de que se trata, é Qm ~enio em-
prehellfle>lor ; a aua fab11ca produz o r• 
'ef~tc&us que caualo admlraçao. como 
acabuu de dlzel-o o ll lunró :>r. IJI'. :>a-
IS~t a eu )IU'ISO prautol-u. Cumu, pul~. 
dizer·ae que e•~ olllallào ~m cruuu.tu u~ 
braçws e o.la1xallo da ee,u.ir o OXfliUIJlo 1111 
IJU venerandu paU 

IJlfalizmante, purem, elle llllo so acha 
em con!11Ç(les tao fc~ceb . que possa. por 
&I tó, sem auxlllos dos po1ares publlcos. 
ver realiaadb o ioeu aiJnhó dourad" ; é 
lavado pelo daaejo da covperar para o 
daseovolvimeow da p1•oviocla, moo-
t.aodu uwa í~tbrlca da lerru pelu ~Ydttl· 
ma moderno, na ~i'o em que wo1a, 
que vem pedi!\ à a.aemblea aqulllu qu11 
e lia ai o t11m res ateado à pesaua alguuu~, 

A all:lembleu, que tod~ os dias con-
cedo favor~ ll6ruelhuotes aus cidadãos 
&liím~tdos doa mesmos ll6ntímenws de 
pl&rlotis:no,q ue aoohao com o aogranje-
clmeoto da sua patr1a, n&o pulle hoje 
recusa l-o ao empreurio que o vo~m so• 
l1ci til r para uuuuar u lodust ria do ft~rro. 
que é sem duvida a melhor garantia do 
l'uLUI'O engrandecimeoto do l!alz.(Apota· 
aos .. 

A iodustrla, Sr. presidente, precisa 
de aer animada em todas as suas maoi-
festaÇOes; oó1 nau regateamos Cavore~. 
por ma1s pesados qoe passao ser aos cv-
rres da provmcut, á v1açto ftJrrl'.a,quan-
do ella pro~o'ra ll'lseuvolver os s~u~ Lrl-
lhbs 'pelas reg10es em que n«o exiM~m 
aln.Ja, de waueira u flicllitur o tra:l$• 
porttl do~ producto~ da lavoura o as-
sentar as bases da riqueza pulohca. 
(Apoiados). 

E' o que, Sr. presidente, mais hoje, 
ma1s awaoha, ~e reallsa1 â, si &~W pl·o-
jecto, que uu chamo ausplcw~u . do Vl~
' as grandiosas e que ha dt1 levantar o 
futuro da provloc1a, merecer o all:lonso 
desta casa. (Multo bem). 

A v laçao rerrea, nesta fabrica mesmo, 
Srs., ha de encontrar futurarueote re-
cur30s que passao facilitar para a pro· 
vincia a cu!Ultrucçao do~ t rolbos de fer-
ro em condiçiJes mliJs f a v ora v eis do que 
actualruente os adquire. o auxilio, pois, é necessario, é lntli~
pensavel ; si a lndustria se achasse em 
uutras condiÇ(les, o peticionaria, eu 
creio, nao vira& 8olicltar desta casa om 
ravor uo pequeno e que foi pelo nobre 
de!>utado, que preCtlo.leu-me, doscriplo 
com cores 110 negras. (Apoiados). 

O auxilio é pequen,o, :>rs. Qual é o 
auxilio que se pede W 7 % de sarantiá 
eobre 300:ouot para se auuu"r a IDdU>· 
\ela do fabroco do ferro nu valle do 1'1· 
nclcaba. . 

Mas, pergunto eu : o auxilio se rea· 
lisa de uma aó vez na lm,portan,cia de 
q 11e tr-&a q projecto ~ l'Uo ; estâ ~ma
li& pela aa.emblea uma m~ldl ~t:au•e; 

IK3 .. r.. 
ladq~a dos io.toro~~ da prov}nci~; eatu 
consfgoado no ,11ropr io prnjechl'·~ lfrn'i\el 
estâ wosagrada·á palàvt~r-ut~ áOO:UOO$ 

Ora, se ha e$~a olau,ula garaotldo-
ra dos 111ter~$es publlcos, como dizer-
se que u disptmd'iu seo·á du ti coulufl 
anuuae~, por espllQO d01 4 aoo0:1, imprb-
licuamente, ~0111 a minim& raosau tlelillr., 
aumente para !Yltidh zor~ . o'lcaprjcbo 
ou vonLaola'do cmpruzu.riul I 

S•·d., o p1 ojec10, em voz de so.pratar 
á1 interpreiK\"Õold que lhe.dtw o nobre 
deputado que prec..olbo·mo, pelu con· 
tr.so io, contam o.lbpOSIÇÕGS lu t.,ifa :ueo1e 
opp ata·, poFféJ~un.•nte g•r&utiolu~at 
dvs lltulltlii'O::I pu loliCI!ol ( A~iados). 

O Sr M. FutgeMio:-A. riloJacQllo 
auturi •a aqut~lla :uHeo pl'<ltaçllo. . • 

O ::Jr. Dnmwnà:-Vo:.:~e o oobre de-
putado t111 opi'u>lçau, o creio q 1111 wro 
s1du ~ate o ao guwenw Acb1lhts levao til· 
do coutra o l'•oj&:10, que esta couces-
sAu vae J'l'Oju.ric.sr, vao ~acr1dcar mos-
mo a l'equuuu iutlu~lriu uu zuna lllll 11 ue 
a grande labricu lor muutada. 

E' int9lramente o coMrario,. Srs.; 
montada u. l>rando fabr1ca nas condi-
ÇÕt!S \lo proJe<.:W, apurreiçoa.do o syste-
ma du falmco do forru c010 a introduc-
Çol.o do. lan::intt.dores o outros iosln· 
mentos, é certo quo a mutoria pl"irua ao 
adqu1r1ru por um vrijçu muito weool'; o 
aquolles quo o faoriouo uussud pt;quttilas 
fabri.:a~, um pequemos qunnt1ilado ; iril.o 
procurai-a. Da gr .. udu Í111Jr 1ca 11 nhi eo-
cuntraruo elcru .. ntus d" luc1·o~. redu.ZID· 
do u !urro a obras, a 11181rDIIIUUt03 agra-
rios, A lerr .1tluras para auomaes & 

1':, Sro. , tlem·.•S luJioWo do~ b~t·aL" que 
essa 1;o·uud11 fabo'ica mull! em parte a 
pequoua lnlius1rru. 

tia um lado amda n con~idornr-se uo 
prujt!C&. ; é que, si realasar-so esta em-
prt>.za go andlo~a, nós t .. n:moJ prestado 
á la,·oul a iustruweut"s baruta.siluos a 
ass1ru animado a liqu ~za publica, que 
oa.Ja ma1s é que a summa ous fortuna~ 
particulares. 

E ndo é só i.slo: este p; ojecto Ollo mo-
oopolisa, como dbsdruo os nobres d~ 
pu:adus, o fabrico do ro~rro; ao c:onlra . 
rio, nelle es1~o consigond~ts cl&u1ulaa 
que tiram complatamootu a possib1li· 
dadelio munopolro. 

O S1•, 7'ocantins:- A argumentação 
da V . l!:xc. é u·r..:sl'nll•li vel. 

O Sr. Drumor1cl:-E' a.s.m, Srs.,quu 
3 ou 4 IUIII\ i .uu~ q'uo qurzurl!ul 111unlar 
fabncas \guacs, o. l!udorao fazer, ani-
mados d .. méáwa fOrma •pelos poderes 
po'blí~: J • . . ~• 



O Sr. Severio.no de Restnde:-Oode 
está o dinheiro para tanta cou.aaf 

O Sr. DruJ~tond:-0 dinbearo ba de 
ser tirado futuraan~:o te des:sllS m<Umas 
e:npreza~; oào deven,os nos arrecaiar 
de ucar cuotra o futuro . (Apoiados). 

Disse o nobre deput:ld • o Sr. X . da 
Veiga, Sr . p resioleote, que n'IU pod11mus 
aspirar nestes 50 IlUDO$ exp?rtaro fer· 
ro da nossa pt•ov i Jc:a. 

Nau ê a !!fim, Sr• ; ..ó quem nllo vA o 
des,ov. h im .. oto m.aterial ,que ne ten-
do esta p roviucia, é quu pode uançar 
uma proposiçao destas. (Apoiados). 

Quando a viaçll•• fllrrea j • se 11proxi-
ma desta capital e do•man•la a • r.;g .Oes 
qcaa vuunbOo-JG do v11 lle do P iracicaba, 
quando um fut11rn de felici•l11de:~ se nos 
antolba, quaudo em b ·e\' O:I anuo:~ te re-
mo:~ e~trada1 de ferro A porta, poda se 
negar que encont ra-se pua!ibi itlade de 
Lzer a expur t:lçAo do forruf ~'" • por 
certo. 

Nao pr ... cede, portanto, o a rgumento 
corn que o nobre deputado quiz em-
baraçar a paaiagem do pr.•jccto. 

Disse mais li. Exc. que a effecti-
vidada da garJnlia dejuros se reah-
SlTà de:~da que o cout racto ror cele-
brado sobre a quantia da 300:000$. 

Sr. v•·eaideote, q ua isto nllv é exactu 
o d iz o vrojecto mesmo na palav ra-
CJU-; o lambem do m&:~mo pr.ojt:c to 
vê-~ que a effecllv.dada d11 garantia 
nlo começa c''" u cuott·act >. 

O nobre deputado leo o p rojt!ctu 
apressad11meote, entarprctuu·o mal e 
veí11 sustentar aq11illo 'lue nelle oao 
se contem. 

Disse o nobre d~pu lado q ua, so o 
emprezario fossa infdiz em sua teo-
tatava, os oou~ da proriocia na:o se 
re~umirillo em tio pequena quan tia, mas 
ae elevari4o â cifra de 630·000$. 

Sr. prosideote, para ter procet!eu-
cia esta considcraç:lo, seria uecessar io 
q ue o nobre deputado demonstrasse 
q ue o peticionario o l o uff~1·ec13, o !lo só 
pelo seu genio ampraheodedor, como 
pelos meius ou recursos, de que se 
c0mporâ o estabelecimento, g.trantia 
p:~ra poder aur .. r ir vaotageu~ da sua 
11mpraza. 

Alam d'isso, ser ia ainda oecessario 
auppor que os podares publ icos cruzas-
um os braços e deixassem os in teresses 
do fisco correrem à revelia . l~to. pc· 
rem, nll(l se pode acreditar, porque o 
projecto consigna todas as medidas ne-
e&Harlas, acautel&'ioru tanto do• d i• 

roi tos do emprezD.rio, como dos inte-
resses do fi!co. 

Que mai-4 objecç4o rostll, adJuzida 
palos imvugnadores do projt-cto , para 
que ella ijeja rejeitatl . l 

S. a, trata-se. apellaa, de conceder 
uma pequ na an 'mnçAo ao citladtlo di.t-
t ioctu a empa el.tend<:dor que, b.aldo de 
maios sufficientes p:ara raRli<a r por •i 
só seu >Onbu dourarlo, pode â esta as-
semblea uma peq uena graç3, que tem 
sltlu cuncedaJa a mul tus out r ... s que nlo 
se acb:lu em c ircumstaocias idantic..s. 

Nãu cr~io, Sr. , prusedent '• que esta 
assemblea, que sempre marchou na 
vanguarda do a•tiantamento mural e 
material da provinl!ia , hoje, levada 
por motavos que nilo se expl icao, ar-
ra,.bda pel .. s argumentos >JU& ~~~têm 
adduz.do, m'\s impruc• dt~n tes, negue a 
palavra de aninoaçlo âquelle qu'l a so• 
h cita. (Apoiados). 

Ten•lo a1siguado o parecer que se 
ditcute e teudo a·to sido impugoadu, 
enten rl i que c<~rria-me o deve r de ex-
vor os motivos que mo levaollo a 11do· 
ptal-o e que me Jetorminar .lo a pre-
"l.ar meo pt~queno ;:p·•!o p~ra a sua 
pa.s •gdm. 

Teuht> cnncluido. 
(Muito bem;muilo bem). 
.1\ingueeo mais pellin•lo 11 palavra, ao-

cerra·~ll • discussão e, procadendo·se 
ll vutaçau, é rejei tadu o parecer. 

Preten.,:ao de Herculano Ramos. 
E o tt·a 11W ll iscus~llo o parooet· o. 29, 

quu cuuo.:lua pelo inJererirnenLo desta 
}J retaoção. 

O :),·, H. Sales protesta contra a 
cooclusllo do parecer, que nega A as-
semblea compatencia para cónceder o 
privilegio em quest.&o . .Nao se pronuncia 
nem pro nem co o lra este pedido lle 
vrlvileg lo, 11penas quer que tique con-
SijfOado que a assarnblea tem compa-
teocia pa1·a concadel-o. 
Ne~te soolido vaa olferecer uma 

amcoJa. 
E'. apoiada e entra cooj unctamaote 

em discussao a seguinte-
Ermnáa. 

Supprlrnilo-se as palavras - porque 
para l.an\1) lhe ratta competencia. ' 

Sala das sessões, 17 lle Ago~to de 1882. 
- H. Sales. • 

E' igualmente apoiado e posto em dis-
cussão o seguinte -

llequerlmenlo. 
Req uai ro que o pa racer o. 29 volte 

A respec tiva o.:ornmissâo. 
Sala lias sas~Oas, l7 de Agosto da 1882, -s. Ferraz', 
Encerrada a discussllo, é approvado o 

requerimento, 

• 



· Pollura1. sao approndos em 1.• discussao os 
projactos os. I ~2. 195, 208 e 268, conter: elo 
ar~tgos de pos~uras das camaras ole AlCe-
nu, Diaru•oLioa. Viçua e Bu"bacena. 

Tram(ermcÚJ de (a;etlda$. 
E' apl'ron.úo em 1.• lltiiCUS!!llo o pro-

jacto n. l õ, que Caz pertencer ao dls~rtcto 
li e S&ot' Anua 'do C&Uoga as fazendas do 
c:apltlo Btuilio Cordeiro Valladares. 

·.Caac!lra ae laltm e !rance:: . 
E' apprundo eru 1.• d lseussao o pro-

jacto o . 16, creaodo uma na cidade da 
Bagagem. 

Ob1·as publicas. 
B' a i'pronllo em 1. • dlseussao o pro-

jacto n. 17, que autoria& deapeza com 
diversas obras nos municlplos de Para-
caLü e Patrocínio. 

Cateqorl4 de 11t1la. 
E' approvado eru l. • Jlseussl!) o p.ro-

jacto n. 18, que dà esta categoria no ar-
raial de Nossa Senhora do Carmo da Ba-
gagem. 

Escola de pllarmacl4. 
E' approvallo em 1. • dlselissAo o prD-

jacto n. 19, que restaura a escola de 
vbarmacl& oa cidade de S. JoAo d'BI-Rei. 

Desaprop1'14ç4o. 
E' approvado um 1. • lltl!CUSSAO o pro-

jacto o. 20, que autorisa a camara 
de S. Jo&o d'EI Rei a fazer & desaproprta-
çao oecenarl& para a ab3rtura do uma 
estrada. 

caaetra lU laltm e franca. 
E' approvado em 1.• dtscussao o pro-

jacto o. <!1, que restaura a da cidade de 
Lnras. 

Canall3aç4o ae agua. 
E' approndo 610 1. • dtseuuao o prG-

jeoto o. 22, que autnrlsa o governo a 
auxiliar com a()()$ reis a ca~a.llsaçâo de 
agua pota vai no arraial de Ct~oguobas, 
munlclplo do Serro. 

Instnu:ç4o P''lmalia. 
E' approndo em 1. • dilleuu~o o pro-

jacto n. ~. creando uma cadetra ~~&r& 
o aexo feminino na povoaÇio d• Viuva. 

Obras publfc4J. 
E' approndo em 1. • dtseusslo o pro· 

jeoto n. 24, que autorlsa despezas com 
.. obra• das matri&es da Obristioa e 
l:iaota R tta llo Sa11ueahy. · 

.Awas noclurnas. 
E' approvado em 1.• diseullllo o prD-

jeoto n, ~. creaodo o• u cfdade do 
c'araiao, outra em 1taJubA, ou~ra oa 
tJbriSLioa, 

Ca11ali4ação de agua. 
E' approvadu &til 1.• dt8cuss4'> o pro-

jeow u. ~. que autorisa a deapeza rle 
4:000$ com a caualisaçao de agua po-
tavel aa cidad11 do l'arailo •. 

Obra• publicct. 
E' approndo em l. • discnn!o o pro-rw 11· ZT, flOt autoria& d~~tpeua com 

obras uo·Patrocioio, Coroman•lel e S. 
Sebastiao· do Salitre. 

Derogaçllo de lei. 
E' approvado em 1.• d •scuas!o o gro-

jacw u ~.qua deroga a loi n. 272. do 
18 de n~zembro de 1880. 

Instrucçdo prim4na.. 
E' approvado em 1. • di•cussl.o o pro• 

jact•J n. 29, c reimdo cadeiras no ar~aial 
de S. Goutl&lo do Brumatlo e de S. Mi-
guel do Cajurü. • 

CaMlisaç4o de OQ!ftl· . , 
E' approv!ldo e1n 1. • d•scussllo o pro-

jacto n 31, que auturisa a despeb de 
1 :500$ com a canal isaçao de a e, • \ po-
tnel oa Vtlla dos Al.gres. 

I nslrucç® primaria. 
E' approvado em I . • d iscu.ssto o pro-

jecW ~ . a2, creando uma cadeira para 
o saxo femintno na freguezia de Santa 
R tta da lbiupoca, · 

Transjcrencia de fazenda. 
E' approvadt~ em 1. • disoussao o pro· 

jecto n. aa, que fu per tencer á fregue· 
zta da cidade da CunceiçAo do Serro 
a r~z~oda do~ Bento Jonquim da Cus~a. 

Imlrucç® p:'imaria. 
E' app• ovado em 1. • dil!Cussâo o pro-

jacU> o. :J4, creaodo uma cadeira para 
o SllXO femuuno n·• districto do Piquy. 

A nnea;açãu de len-ilorio. 
E' approvlldO t~m 1. • d tscussao o pro-

jacto o. 35, que passá para o municí-
pio do Mar d'H6:1pauha a parte do ter-
r•torioda freguezta do AvenLureiro que 
foi anuexada ao município de S. ~osll 
d 'Alem l'arahyba. 

Categoria de (regutzia. 
E' appr •. vado em 1.• dldcua.ãoo pro-

jacto o. :Ja,ljUO dà osta cnlegurut ao dis-
LrictJ do Oooria. 

.Aula noclurM. 
E' approvado em I. • d1scussa.o o pro-

jecto o. :f7, creaotlo uma na povoaçllo 
dt~oominada-Fabrica do Cedro. 

Obras public:as. 
E' approvarlo em 1 . .. discussAo o pro• 

jectu o. Jg, que autoris.o a despeza .de 
diver!as quantias com obras em diffe-
reutos localidades. 

Obras na Cachoeira do Campo. 
E' apJlrOvlldo em l. • difcu. sao o pro-

jacto .o. ::19, que autvrisa despt!Zlls com 
obras naqueHa !rdguezia. 

Pontes. 
E' approvatlo em 1.• discumo o pro· 

jecto n. 40, que autoriaa o governo a 
mandar reparar e constr air dlversu 
pontes. 

1 nslrucç4o primaria. 
E' &ppruT•Ilo em 1.• dtseuss4o o pro-

jecto o, 42, c roa a do cadeira~ nat , ~ 



voaçõe• do ?d->squito, Bichinho e na 
parochia das Lages. 

Entra em 2. • diacussllo o projecto o. 
l,creando uma 3. • cadeira para o ~exo 
ana•culioo na cidade da llabira. 

:'ao lidos e apoiado~,,, oeguintes 
Addilivos. 

N I. 
Art. Fica creâtln desde ja uma es· 

cola nocturna de instrucçlo pr<mnria 
elementar para adoholl do stxo mas-
cu I in o, a nnexa â 2. • cadeira do 2. • 
grao da c dade de S. J::ao d'EI-Rey. 

§ 1 • Requer-se, para que !e man-
tenhao esta e ídontica~ escola~, a fre-
qnencía de 15 alumno~ pelo menos. 

§ 2. • O re~pecti v o pa·ofo1>0r perca· 
ber~ ~ po~ ~ ~ C"ste trabalho o ordenado 
de 600$000. 

Sala •la~ sot>ões, 17 do Ago~to de 
1882 - Se11eriano de Resende, Nelson, 
Jollo Lui;, Miran® Ribeiro, Sales 
Peixoto 

N. 2. 
Ofl'erecemos como ad•litivos ao pro-

jacto n. 1 os projecto• sob aa •. 29 e 4~. 
Sala daq 5e~~õe•, 17 de 1\goRto rle 

1882.-JoâQ Lui;;, Severiano de Re-
sende, Bias Fortes, Wew:eslau, F. 
Navarro. 

r\ 3. 
Art. unico. Fica creada uma ca-

<leira de instrucçao primar;a do sexo 
ft!mioino na po,·osç4o denominada-
D.o~tls:o-rla rregue1.ia do Sa·•t'Anna 
do Alflé, mun•cipio •In ltnbir a. 

Sala das ~essõe•, 17 do Agosto de 
1882.- Drumond. 

N. 4. 
Qlf.,rt>ço como additivo ao projtJcto 

n. 1 o de o. 49. 
Sala ria~ sessões, 17 de Agosto de 

1832.-F Navarro. 
N. 5. 

Fica creada uma cadeira de in-
strucçao primari». do >OXO feminino no 
arraial du S Dom ingo~ do Ma• ianna. 

Sala das ses Õds, 17 do Agosto de 
1882.-M. Fauslino . 

N. 6. 
Fica creada uma c.•deira de in-

etrucçlo primar ia do soxo masculino no 
dlstric to dc1 S . Francisco do Vermelho, 
do município d<> Manhuas -u. 

Sala das sessões, 14 de Agosto de 
18~2.-M. Faustino. 

N. 7. 
Fiotto crd&~as as seguintea cadeiras 

d'instrucçao pramaria: uma no districto 
de S. Joio Baptista do Faria na fre· 
suuia de Dores de Guaobtes, e outra 

no •listricto de S. Pedro> da frcguezia 
da cidade do Sua;suhy. 

Sala das se·sõcs, 17 de Agosto de 
1882.-V. Café. 

N. 8. 
Olf~reço como addi'livo ao projecto 

D, 1 O de D. 57. 
Slla dus sessões, 17 de Agosto de 

1882 -Moretzsohn, X. da Veiga, M. 
Fulgencao, M enelio Pinto, Severia-
no de Reslnde. 

N. 9 
Art. F ica igualmente creada 

mai~ uma cadeira d'instrucçAo supo· 
r ior para o sexn femin ino na cidade 
Dinmun tina 

Sala das sci'SI}eg, 17 de Ago,to de 
1882.-M. Fulgencio, Moret.nolm, 
X. da Veiga. 

N. 10. 
F•ca igualmente creada uma escola 

primaria pnra o sexo f, mioino na fre-
guf'7.ia da Ventania. 
S. R. ~ala. das se<siiJ!, 17 do Ago$10 
dú 1882.-X. da Veiga, Moret~solm, 
M enelio Pinto, M . .Fulgenoio. 

N. 11. 
Offercç" como atldith·oi no projeclo 

n. l os deu. 5,9, 10; 12e 14. 
~ah da• so-sõe~, 17 •lo Agnslo de 

188~ -Gustavo Pemw. 
N. 12. 

C.fft~reço como atlditivo ao projeclo 
n. I o projecto n. 23, ja approvado em 
l. • d scua•llo. . 

Sala das sessõO!, 17 de Agosto de 
1882.-Teimeira da Motta. 

Encerrada a dtscussâo, à apprcvaJo 
o proj~cto , ficando adiad;~ pela hora a 
do~ a.ldith•os. 

O Sr. Presidente marca a ordem do 
dia srguinte e le1·anta a ses!lo. --

Corrlgenda. 
No discurso yroCerido pelo Sr. M. 

Fulgeocio na s<.>ssilo de 16 de Agosto, 
e publicado no jornal de 29, â pagina 
3.•, cu;umoa 1.•, no aparto do Sr. H. 
Salo5, sub5titua-se a phrase c estes 
factos fo,·O.o p1·oticados pelos liberaes , 
pela st~guinte c estes factos apro11eita· rao aos liberaes. ,. 

--
12.• SESS.i\0 ORDINARIA AOS 11! DE 

AGOSTO DE 1882. 
PREAIDSNCIA DO SR. LEMOS (VICe preSi• 

dente) . 
SUMMARIO:- EXPEDIEI<TI - Publle•c•" ~~ 

debaau .- Obaervoçooo doa S re. s.,,tir<•uu 
do Rueode, 1.• oecret.trio, H. Saleo o Dru-
moad.-Projeetoa.-On/..,. do dio.- 2.• lei-
tura de pro~ectoa.-F.aua4a de ferro QIU~ , 



p .. lana.-Preleoçio de A. 1'. do Eapi rito 
Saoto.-lootrueçlo primariA.-Observaçllee 
doi :lrt. C. Seoa, M. PaWitioo, Meoelio, 
Tocaotioo, G. Poooa, Orumood, Velloao, 
Pruideote, X. da Veiga "T. d• Motta. -
Paroeer.- Po.turu.-IDalrueçto primaria. 
- Obtervaçlles do Sr. Joae Ru6oo. 
A'd 11 horas da manhll, feita a cha-

mada, achllo-se presentes 27 Srs. depu-
tados, faltando com cansa partlciP.&da 
os Sr:~. Sarau de Co1·omaode1, A. do Ama-
ral, Nelson, e sem ella . os :;rd. Moretz· 
sohn, A. Cesarlo. M. Fulgeoclo e Ker-
dole. 

A bre-sc a sessão, 
E' lida e a; provada a a.cta da ao tece· 

dente . 
O Sr. t.• Secretario dl conta do se-

guinte-
BltPBIIIBNTB. 

OtrMos. 
Um, do secretar:o do goveroo,eoviao-

do o requerimento em que o 2.• sargen-
to do corpo policial, Manoel ~o;yrioo lto-
drigues Junior, podo par-<~ ser reformado 
cow o soldo pur intelr.l. - A's cummis-
hÕdS de força IJUblica a 2.• de fazenda. 

Ou tru, rumt~u ... odo o em que a eama-
ra de t'assus sohci ta approVIlÇilO do I''"'" 
jeoto do reforma de suas po~turas.-A' 
1 • commls11lo de propostas. 
·Outro tio mesmo, ooviaodo o reque-

rimento' em que a proJ'ejsora de CaldlllJ, 
o Francisca Huooria dos Reis. pede 
dispensa do es.ame ex•gido na ultuoa 
ilane do> artlg<~57 do rt:gulameota o . 1!4. 
A' coJnml$sllu de instrucçao publica. 

RqwesenJaç4~s. 
Uma da couunlss&o encarregada du 

obras da matriz de Dures da üoa E~po· 
rança. petlindo auxilio para as mesmi.UI. 
- A· 2. • commissllo de fazenda. 

Pubttcaçtlo cte debates. 
o &r. 8e" e rlono de fte aeode 

(peta oraem):- sr. p•·es•o.leote. Jogo enl 
começo de nossos tr~~obalh•J~ t1 v e o 1.0 teu· 
to de fi r' t ribuna com o Hm de pedir a mesa provuleoc•as acauteladoras, de 
maneira a conseguir-se que a publica· 
ç&o dos dt~bates desta assernblea Cusse 
reit.a com toda a regulandalle. . 

o Sr. Jienrtque salu:- As med1das 
act~outeladorasestllu no cont rato da e111· v reza com a mesa da asserubiea. o Sr. ~eoer·tano de Resende:- Não me 
occupei, entao, desso a:~:~umpUl pa1·a nau 
parecer Importuno ou PQr dllllllll~'aate· 
cipado; posto que o modõ1pelo qual tém 
aldll desempenhado esee _serviço u~s ao-
nos aoterwr6S me autortsasse a VJr re-
clamar e e11gir medidas de prevençao, 
que assegura~sem a regularidatle dessa 
vubhcaç&o. (ilpollldos). 

K o q~e mais ainda ~ocorre? para 
que me conser vasse em Silencio, sr. pre· 
Hllla~~:te. Cola coullança, que depositllva 
na mesa esperando q ue, no contrato 

,.. flU. celeb~ue, como_ é de sua prin\iva -

allribuiç;to, estabelecesse clausulas quo 
removessem as f'r'regularidades de tal 
serviço. 

O que temos visto, porem, Srs. ~ Gran-
de atrazo nessa pobllcaçllo ja em sell co· 
1oeço I (ApoiadO$ aa mtnorla). 

l::stamos a 11! do muz lluente e a Colha 
enCàrregada da publtcaç&o dos debates 
tia assewblea vem canunhaodo a passos 
de convalescente. 

O Sr. Drumofld;- Pois estA bem' forte. 
o Sr. sevel'iano de Resetlde:-JII! se 

acha em atrazo 12 dias; coo-.iodo notar 
ainda que a Colha, que por Corça do 
contrato deve sehir diariamente, ha 
parto de U dias •Jesappareceu I ~ u ::;, .. Drunwnd: - Ejta enganado. 

o Sr. ~oertanll de Resende:- Estou 
certo, Sr. lli'Osldento, que a mesa tomou 
totlns as cautelas no contrato que cele-
brou com a empreza typograph1ca, fi r· 
manJo clausulas garunt1doras do fiel 
cumprimento dllll obrigaçõu contrahi-
das ; porem n4o é Isto bastante. Oumpre 
que se tornem efl'uctiva~ as im1aosições 
lia$ multas, em caso de faltas; é preciso 
qu11 ~e provuteocie de modo a nllo repro-
uuzar-se o quo se tom Jado nas ui Umas 
leg1dlatura~ ern relaçan a tào Importao-
te serv1ço ; sàu neoe~arias medulas, que 
obnguem a ~olllc1na,a cujo cargo se acha 
IISSO trabo1lho, ao tlel cumpl'lmento · do 
contrato. (Apoiados) 

'fum·so dallo o Cac to de encerrar-se a 
assewblea Hcaodo atrazadisslma a pu-
bllcaçao A que rne renro. 

O r<1ndes JUcoo veo ieo tas da h i resu I \&o. 
lo'orllu nesta casa, nos aooo>s aoterio· 

t·es, coovo~rtidos em lei projectos, que 
somente cbegarao \1.0 co:~hucimento da 
prov111cia •t ou 5 mezos depois, pela lei· 
turll do:i deb.~te~. causando nao raras 
vetes verdadu1 ra sorpreza aos i o teres-
sa..tos e quando ja nao era tempo de re· 
cltunar .. w " Cuz .. rem valer seus direi tos. 
(ApoiadOS). • 

Uma publicação nestas condições oll.o 
tem rasllo de ser, é até 1rr1soria I o S1·. Menello: - E é contra o disposto 
no contrato, que marca 30 dias para 
conclu1r-~e a pobhcaçilo depois do en· 
cerrada a assemblea. 

u S1·. :sevcrtano de Résende:- Os in-
convenientes da taes irrl'guiarldadea re· 
saitâo a iJJda em relaçlln ã, altel'llções, 
que se possllo dar em nossos di ~cut·sos. 
vubllcados em ausencia, quando a recti · 
üCilçAo so torna dllllcil e mesmo ~em ef· 
Collo. 

Espero que a mesa. pesando todas es· 
tas COD$Idt~raçõas, atteudera ao meu re-
clamu,r~gulanlHIUdll·se um surnçu que, 
do wudo .,ulu qual te1u s1du feito, é uu l· 
lo, neuhum pruvelto tem. 

O S1·. Het~rlq!le Sales : - Si querem 
concordar em 11llo Cazer tal pubhcaçao, 
eatou prom~to... · o Sr. seoertano de Resenat.-A. auda 

~ 
o 
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a.Sim, seria preferiu!, taQtÕ m~la por-
que se econõmii&vio un~ vin'te contos. 

CJ Sr . .Drumond dâ um aparte. 
O· Sr. Séoertano de Resende : - 01'1\, 

Sr. presldenle, ainda quando eace serviço 
fo888 regÜiarnieu'te tleaenipenha!lo pelo 
LUJéral Ml1itt;:o, sabemos que ullo vre-
encheria P.lenamo~'n\e .. o ·om, que se tem 
em. vista c:Om publ'icações desla órdO:m : 
-folha de,partido. folb« "de cóm~ate po-
litico, vive no campo jos adeptos e, por 
conaequencia,' a sua circulação" limitada 
nllo "servo de longo curso, q·ue leye a pu-
l!licldade doa DÓliSOS t'rab;1lhos a todo~ os 
cidadlos e a todos· os pontos da provln-
cia. o que diremos I!Dlllo, si a este de-
fe•to de yrlgém" llá ajua~am as irregula-
rldàdeâ aóbr:e q ué rt:élamo f o Sr. H~ Sales : -Entretantu, 
eÚ.liOU um élos máis constantes a:saljtna'n-
tea da 1'futitncta de Minas I 

O ·sr. C..ntq Sena: - E é um dos bons 
jornàes da província. 

u sr: Seileflano de Resende : - J\llo 
julguem meus llllutradoa eoll~gas que 
8lltt:u 11qui advC>gan~o interesSes do pe-
r iotllco l'rovlncla de Ninas •.. o· Sr. Henrique ·Sales: - Digo loto 
para mostrar que um jornal, porque é 
v.olítico, nllo dei:r.a de ~er círculaçllo, de 
ser lido pelos adversa rios. u sr :;wertano ae Resende :- sr. pre-
sidente vivemos, segundll se diz e se lê 
em ietr~ redonda, sob o r~gimen const1· 
tuciónal, soh o systema representativo i 
no que acrEdíta multa ~te de boa fé . •• 

ó Sr. ".Drumofld : - Pois V. E:r.. nao o 
act"eilita 1 
' O Sr. ·~wertano de Resende : - Eu 
nada creio, ou antes, d!ls.llludido e des-
crente como o 11uvo. qu!l ·ret~resento, ~ó 
v_tjo que no~.achamos .em face de u.ma 
1ltuaçao phaníasmagorlca {f14o apoia-
dos). che1a de lllusões, enCàpotamento, 
filigranas e papelorio I {Apotaavs). 

o govorno representativo é o "da pu· 
blicidade: o que vemos no ·tocante a ~lia 
e a outros actos do governo de nosso pa.1t 
Cortaltce as proposições que emittl e !18 
confirma como verdades incontestave•s. 

O governo é avesso â publicidade (ndo 
apoiados); e isto dâ-se r.~o só nas pro-
víncias, como até na cOrtei o Sr. Driímofld :- o mundo eatâ mar-
c:baodo I o Sr. Oustqvo Pe?lna: - Em quanto o 
pao vai e vem, folgam as costas. 

O Sr. Severlono ae Resende :-o !tUe 
ae observa aqui em rel11çllo â publicação 
doa actus. do governo, do expedientl! da 
secretaria? E' feito isto A matroca. sem-
pre com grande atrazo, parecendo algu-
mas ve&e8 que ha _proposito em se occul-
~r o e:r.pedlente I (Nilo apoiados; apota-
aos da m t'lioi-ta ). 

Nao· ba' ínulio foram . r~latado~ nesta 
ca"' oa factos eacandlll<!sosde, Aras-

. •uaby, "onae á" polícia, 'promotor publl· eo e uutr01 Cuocçiooarioa publlc:ot, â 

..... , ... . ... ··--- ·- ... 
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frente ae .tesorllelros, Um posto em 
&Obre.&lto aquêll~ 'importante élaade, 
obrigao.tlo a primjllra autor1dade da co-
marca a.fulfir para escapar â morte I No 
emlanto: pelo que se publica na folha 
oillchil, bada sabemos·em r~lação As pro-
videncias to~adas pela administração ! 
- ajlenaa se ou,·e ahi pelos oorreifores 
quf! ~presidente da provlncia providen-
ciou ... 

O Sr. Henrique Soles : - Está enga-
nado; nao é pelo que se ouve pelos cor-
redores, vorque irnmediatamente eu d"js-
88·0 desta tribuna. 

o Sr. Se1Jt1'1ano de Resende : - O que 
é verdade, todavia, é qué laea provlden· 
cias ainda nllo cbeg~~ram · ao conht'OI-
mento publie<1 por meio do jornal ofll· 
cial, pago para publicar os actos da lld· 
ministração. 
,_ o Sr. Sales Peixoto :- :\pólado. 

O S1· Severlano de Resende : - Pro· 
ft!S>~uçes publicos têm sido julga doa i·n-
quisi\l>rialmente, removidoa de modo ar-
bltrario ... 

O S1 • .Drumowt : - Isto é accuaar ~ó 
pelo aesi>jô de accusar I • o Sr. Severtano de Resende :- Outros 
factos se" dllu que, trazidos á luz e sujei· 
tos A censura, dei:r.ar1am ver os t raços 
caracterlsticcs tlc uma a\lmiuist• ação 
iml'revidecte e egteril ; tudo; pore111, Sd 
occultn nas trevas das secretarias, e a 
provinola vive na ignorancla do que mais 
a interessa I {apolotk&; ndo apotados). 

E', pois, este, Srs., o governo represen-
tatiVO, cuja essencia é a_publlcitlaae 7 A 
('Ubhcidatle,que fu.o ciiladão ~nhe.cedor 
dua publlcos negoc1os, ql!e 1nftamrull o 
espirito' dos patriotas, que íostrue o paiz 
a resl'eito de seus illteresses e direi_toa, 
lhe fllcultando avaliar de que modo silo 
elles re~guardados e re~peitados pelo g<'~ 
verno ~ 

Em relação â publicaç!o dos debátes 
parlamentares, sobem ainda de ponto' es-
tas considerações. . 

Sem a publicidade. como jl{lderâ o elel• 
torado ajuizar do proceder de seus man-
datarioa 1 

E' Intuitiva a necessidade que tem da 
Imprensa o· parlamen"to i ll força das ca-
maras provem da força da opinlllo, e 
quando oa dep)l ta dos têm o apolo da Dll• 
çlo, qua,odo silo echo da voz do ji{IVO, 
ti•a aok.ridllde é inquebrantavel : dla-
poem da prosperidade, do 'engrandeci-
mento d9 ·pa.iz; porem\ si f!J~ supprhpida 
a publicaçt.o dos traoalliol d~ ll~em
bleas, desapparecerâ tambem essa éOm-
munhao de senlimr.ntos que ligam o elei-
torado ao seu representante, sec'cando 
n~o raiz a Jofluenc•a política dos deputa-
dos, que serllo meroa chancelleres do 
governo. {Multo bem). 

c Sem uto echo,queseappellida- Jor-
n~-, di i um tminente eacriptori ·ex-
tiDSiie-s~ a · v·ô, ··aú à in bHó es tre\'W ~ 



C&IDara; fica o paiz estranho a u seoi 
propri01 oegocios e nlo se afl'eiçoa a 
repreJentautea quo olo conhece. 

Ha• ia no tempo d11 l mporio um se-
natlo e um corpo logislatiyo, uma tr i. 
buna; m a nill hll via jornae•· in•la-
guom do que an t4o foi fei to da li-
herdade. • 

O Sr. Tocantim:-~uito bam. 
O Sr. Se~riàno de Resende:-sr. 

presidenie, em nosso paiz, sob o regi-
meu cnnstituciooal represeotatiYo, 
gasta o thesouro ~rande somma co::u 
a ill)preosa encarregada de publicar 
os debates do parlamento,· porem todos 
DÓ i aa bemos que este serviço nilo é 
feito d:.J modo a attingir seo fim e 
que, se odo fôra o e:r.tracto imperfeito 
da impre~ da côrte, quasi que ao 
poderia dizer que vivemoi na igo~r 
rancia de quauto se passa alli. 

Da fach, a nlo ser o acanhado pe-
r ímetro das secretarias do go'1'11rno, é 
a folha d11 que menos noticia se tem 
no paiz o Dia1·io O{fioial, a cujo cargo 
se acham taes pu blicaçua•; e isto mesmo 
o proprio governo comprehendeo quan-
Jo ordenou que se eleva~ao a 4000 
exemplare~ a ediçlo d~sa folha, dls-
tribuin·l<He gratis 2400 numeros pelas 
camaras m11nicipaes e juizes de paz, 
o que oi (l satisfaz ainda aos recla-
mos publicas. 

Todas estas consideraçôes pesavilo 
no animo do Sr. Martinho Vampos, 
qiiJindo simples d.eputado, fazendo com 
que se ma11i feata~se s~mpre Ct>nt ra a 
opinilo dOll que achn4o regular o 
~penho de~to trabalho por parte 
do I>Wr1o O{ficial; quando ministro 
porem ... 

O Sr. Drumonâ:- V. Exc. está 
dando um longo pa. seio I 

O S,.. Se11er1ano d~ Resende:- V. 
E:r.c. os dâ sempre t4o longos e in-
commoda--se por que cu, que raras ve-
zes tenho occupado a t ribuna, o faça 
também! 

O Sr. Dnfmond:-Nao ando a pas-
sos de g iga.nte. 
• O Sr. Seoeriano de Reundac-NAo é 
quem mais corre quo a.a~oi léos 
i'ntllitos e V. Exc., a1nda que nlo 
caminhe a passos aceelerado$, cheaa 
aempre ao fim da jurnada. 

Tranqoillise-ee V. Ex c., nlo lhe rou-
barei mui tu tempo ... 

O Sr. Drumond dA um aparte. 
OS,.. Secerianode. Ruende:-Q>mo 

dizia, Sr. pre.~ideo&e, o Sr . Martinho 
Campos, quudo mioia&ro, ~~o . a 
11epçao vi,. do \Odoa os friAc'l'•o• 

• 

··~ 
e ideas de que era palo~iuo estrcnuo, 
nada fez em relaç4o á ma taria de 
que me oCCI!pO. couservando·se o 
slalu quo. 

Sr presidente, a p,ublicaçlo dos 
lraballhlo legislativos,tondo por fim fa-
zer chegar ao conhocimootõ do povo to-
dos os fac tos que occor rem ru. as-
se•nblea de seus eleitos, doveria pro-
e..urar a folha de maior circulaçJio no 
lmperio, dev41ria ser f11ita, por exem-
plo, pelo Jorl].(ll d.o Commercio ou Ga-
::ela de N olicias;seoJo preferi vel e~ta. 
poque oâo so é uma Colha pupula r issi• 
toa , como porque tem uma t iragem de 
24:000 exemplarc~. tendo alem d i8in 
nurner,ou s agencias pelai províncias, 
faciH,~ndo a circulação polo rnt)dic:l 
pr •ç 1 do~ assigoalura1 e pela venda d~ 
oumcr.•s avul:ws; de moJo que é o j•lr-
nal que aclualmente se vê em toda p tr-
te, vae A ca;a do rico, entra na hu-
milde habitaçilo do pobre, penetra DO$ 
salO~s aristoc r..t•cos e se introduz nos 
aposent·.1s do maí$ obscuro operario. 

Ora , por csbs sim~les coostder aÇiies, 
vê·se que é esta a folha qu~ melhor des-
ompenhal'ia o importan te trabal ho da 
publicação dos debates parlamenhre>. 

0 dixassa-se(ja que é precÍ$0 conten-
tar amigos, que fazem jus a pingues 
ordenados) As folhas officiaes a publi· 
caçAo de relatorios, projectos, I abel-
las, regulamentos, &; mas nao se di&-
vi rtuem o~ institutos da importante 
medida, privan•lo o povo do rogalín 
tllo 1 ranscendente,mantendo-so uma pu-
LIIicaçao f.,ita por uma folha de c ircu-
laçao forçada. 

À.$ cons.derações que tenho ad1luzido, 
Sr. presiddnte,em relaça:> A publ ici lado 
dos trab~<lhos do parlamento brasilei-
ro, a cargo do Dtario OfficW.l, tdm tn-
toira avplocaçilu à !los desta a-se:nblea, 
con8udll~ ao desempenho do LifJet·al 
Minei,·o. 

Puderdo objectar-me que seria ver-
gonhoso para no;;sa província mostrar 
que n4o tem um jnrnal no caso de fa-
Ier publicações desta natureza: O$ es-
pir .tos esclareciJos, porem, farido ju.s-
t iça âs nossM iuteoÇuB$, comprehen-
do~n lo que nosso prooe.cler, bu ~caD<Io 
fura uma folha de gran·le 01 rcu htçl\o, 
era todo movido pelo desejo de escla-
recer a provinc!a, de .mudo que nja 
como procedem nesta casa seus repre-
sentante•, se zelilo seus intera~ses e 
bem desempenhao o nobre mandato de 
que os iov.stio. 

Nl o querendo fat i4ar maia a atten-
ç&o da assemblea ..• ~ftCio apoiad01~. , 



O S1·. H . Sales:-V. Exc. nilo fa-
tigll, é semp1 e oo'fido com prazer. 

O Sr. 5eoeriano de Resende:-:'dni-
to obngado ... ponho termo is CCJD~ide· 
raÇ(Jos sobre esta matoria, pedindo â 
me~a ~ue tome em considernçilo a mi· 
oba reclamaçlo, Blha unicamente do 
cumprimento do devvr. 

E' qnestlo que a t dos RÓJ interessa; 
e eotJu certo que, ll repetirem-se as 
fal\a) por parte da empreza typogra-
phica, .e tomarão efftJctl'fU as multa:s, 
pena que ja em outra occaahlo fo1 im-
p• ata, tendo, por~>m, o~te negouio 11 de~
fecbo de negocio entre compadres . 
(Apoiados). 

Svnt •·me, pois, certo de que as pro-
Tidencills apparecerllll e a pulllicaçAo 
dos debates desta a~emlJlea Stlrâ feita 
com toda pontualidade. (Muito bem). 

O •r. Gu•tovo Penno (t.• &11-
cretarln):-Sr. prf:sidente. hmi lllr-me-
bel a dar breves exvllcaÇ(Jea uu nubr11 
deputado quo acaba de f~&llar. 

Acredito que S. Exc. farâ a justiça de 
acreditar que a mi<!ll estâ s&IUJ.H'tl di~
poata a cumprir o seu dever. (.4polaáos). 

Devo. (;Orem, desdo ja notar que nAu 
tol a mesa actual quum fez. o cuutratu 
para a publicação dos nossos debates, o 
alm a mesa da a;semblea passada, em 
data de -J7 de Setembro de 1881. 

Quanto â alguma demora que tem ha-
'fldo na pnbhcaçAo de oo~so~ trabalhu:~, 
cumpre-me dizer que tem sido e lia de-
vida em parte a um facto Inesperado, 
qual •• de baveç a assemblea se Ins tai· 
lado no d la marcado 1>elu 1~1, q uaoclu 
costuma h.aver Si!mpre uma demura tle 
15 e mais dias. Dessu lacto resultou um 
atrazo, n1o pequeno, toas om todo caso 
justlllcavel, na iropre~4u do relatono 
da J.oresitleocia, a~resceodo ainda que, 
estando ja multo adiantado esse traba-
lho, reconheceu-se haver euganus, de 
aorte que foi prec1so a typograjohla tor· 
nar a t'azel-o quasi que de novamente. 

Em segundo lugar,devo notar au oubre 
deputado que, em v1rtut.lu da clausu!a 3 • 
do contrato cell!brado para pulll .caçao 
dos debates desta assewbl\13, as notas 
tachlgraphicas, que s4o entregues aos 
oradores para correcçao, devem ser re-
atituhlas aos tachigrapbos dentro do 
praso de tres dias, aom d'J serem eovta-
das para a ~l'('grajobla. 

o Sr. Drwmona:-lf exacto; o âs vezes 
ab o alo oito ou dez d&as depuis de en· 
trcguea. 

o Sr. o. P111ma:-Entretanto, como 
aoaba de ponderar o meu honrado col-
lega, ou por mui tos afazeres uu por 
qualquer •. utrt> motivo, os discursos, 
que, como os o~bres depu lados sabem, 
aio sempre ent regues aos oradore1 pon-
1ual11101lW no dlr. lmmedlato iquelle·em 

que ! IIO pronunciados (é umtl justiça 
quo~ 3 ml!l'a dPve !'azer aos tachfgraphos 
(apotados). ~ó sLJ restltuldo., com muita 
demora, o que de alguma forma con-
corre para J1o irreguhtridado da publi-
caçllu, sem que a typographía mereça 
censura 11:1r tsso. 

Mas, assevero ao nobro deputado que 
de seguoda-fei1·a proxuna em diante o 
jornal ba de ser distribuído diariamente, 
e a JlUblicaÇ4o serâ feita com toda re· 
gularldade. 

E fiquem os meus collega$ oertol< de 
que, no momento em que. por qualquer 
circumstancla, eu me sentir fraco para 
cumjorir o meu dever ne~ta: cadeira, 
terei ao melios l;a~tan'to cousciencia para 
r econb<Jcur es-a fl '&quaza (raao apoiados) 
e requerer que qualquer outro collega 
Yonba occupur o lugar para o qual cu 
n1lo 1110 J ulgu.sse digno. INflo apoiados 
ger·aesl. 

V<>.:cs da mintwta : - Fazemos toda 
J ust1ça â V. l!:xc. 

O 8 a·. Dru.mood s - Sr . preshlen-
te. dt~p•Hs dn mu1to que !9 disse a re-
speito llaquelltJs que cos tuumu1 occupa.r 
a li'Íbuoa, ou dcvu t·ealmentu entra•· 
cum me~o (r·tsauas) 011 exerclclo da om 
direito. usnndo ela valavra para desem-
p<:nh;ar o maDllatu de quo me acho ln-
VIl~tido (tufo ap71arlos) 

Eu qulzera tambem fazer algumas 
con.s&lleraçõe! em resposta ao di~curso
queiX.u <lo nobre dop!Júlllo que primeiro 
o.:eupnu a tr1buna, mostruollo a Injus-
tiça do ~eu proceliimeuto; mas dos1sto 
du~~o P""JlOiilo e limitu-mo a maouaa· 
â 1nesu uma represootaç:\o dos distlnctos 
habi tantos da frt?guezla de S. Miguel 
dn 1'1rnclcaba, que, sem d1stincçao de 
côr poli tica, pedem graÇd~ a raspei to 
do d1st10cto professor publico daquella 
freguezía, o Sr Emillo A uguato :SOusa 
'rAIIes. 

A representação repou$& em molívos 
justos, està <.locumeotada, e e~pero que 
se rã att~nd1da pela assemlJiea. 

Vai a representaçao As commissões 
2.• do r~zoo~a e do instrucçdo publica. 

Aprcsernaçtfo àe prQ}ectos, t·eauert-
me-ntos e tnatcoçl1ts 

Slo lidos e vao a Imprimir os seguin-
tes prlljectos. 

N. 150. 
asemlJiua logi!llativa provincial 

llle Miou Geraes decreta: 
Art. ' 1.• E' crcado o municipio do 

Ooromandel, composto da fregue3ia de 
Coa·omaollel, elevada â categoria de 
villa, e elo di<tricto dra Abbadia dos 
DouradOJ, desmembrados do município 
do Pat ocin&o. 

§ I. • E~te munioipio ge1 t.Joccrã :i 
comarca do Rio Dourados e nellu !! .. , . .,. 
ri to:l~s os ofticiot> de . justiÇa c;read::>a 
por let. 



$ 2.• A i118tnllaçAo do município 
t ,rã l ugar, logo que forem por reus ha-
bítanto.s oll': recidos tA fTOYincia e 1 or 
eata :tceit>•s Of' l'd tRcil·s oe~s·arios 
para cadea, casa de carn11ra ·e osc:olas 
de instrucção primaria para arnlxls . uo 
I A XIII. 

Art. 2. • FiCao re~ogadas as dis-
posiçõos em conwrio. 

Sala du seallos, 18 de Ag..,sto de 
1882.-0legario, S. Ferra::. 

N. 151. 
A a~emblea legisla ti Y& provincial 

do~ Minas Ooraes dijcreta: · 
Art. 1. • E' crea:do b muni~ir,io !to 

Brejo Alégre, (;Otnplisto da's freguezias 
do Urejo Alegra, elenda â çategotia 
de villa, e de Santa Anna do R io das 
Velhas, desmembradas ambas do mlllli-
cipiu da Bagag~:m. 

Ar t. 2. • H·Hu município perten-
cerA ã comarca' do R ·o Bagagem e serã 
installado depoi1 IJUO 'Seus habitantes 
ti verem offerechlo â província ,0 3 edtli-
cios uecessar.oJ parn cadea, casa de 
camara ll escolas p..1ra amb011 o' sexos. 

Art . 3. • Ha vea ã nesta· muoicipio 
todos os ofti cios de j obt'ç l creallô1 
por lei . 

Art. 4.• RevogAo-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sc·s>ões, 18 tle Agosto do 
1832 - S. Ferra:~. 

N. 152. 
A assembloa legisln~l va pr ov;aoial 

de Minas Geraes decret a: 
Art. 1. • F icao creadas cadeiras de 

iostrucçAo primaria do sexo 1oasculino 
na povoaçlo do Rio do Peixe, da fre-
guezia ~e Santa Anna doa f't~rros,_ e. ~a 
freguezaa da Barauna, do muocctpto 
de S. Maguel de Guauha01; revogadas 
as dlspos:ções em t;OOtrario. 

Saiu da1 seBsõe~. 18 de Agosto de 
1882 -DrumOtld, V. Café. 

N. 153. 
~ A' aa;em&lea 

1
1egislátlh · provincial ! 

de Mioaa Geraes decreta: 1 
Art. uoico. Fica crer..da 5 ca- · 

deira de latim e franccz na Ae 
S. Francisco, sede do mur:lérpio u meS-
mo oomé;' fevOS!id&i as diaposiçôJs em 

• contrario. 
Sal a :ias ~ essões, 18 do Ago; to de 

1882.- Sâles Peixoto, Scve"icmo de 
Resende, Wenceslau, R. da Luz. 

N 154y 
A assemblea legislativa provincial 

de Miuas Geraes decre\5: 
Art. uoico. • F ica o gover no auto-

ri!a o:lo a m.,odar~ .des~oder1 do•1,_ja, 
pala çer~a-obras p~blicas-,í\S, q,u.ag
' ia$ em que for"!~ orç;tdu ,Jl ~~

.atruCQI!o da,puu~e SO~I'O o du ,Ç.tpó, o.o 
lugur do mesmo ll'>JUO "esta;ada eut.rll 
a 01/uceiçtto e Saub , ,Lu~ja,, e. ~: con-

·&JrucçO~• d.l!.S p~otes foltr<l oa, oo•.l~
rau ua e Congonhas; revogacfas·!lS dis-
pJsições em con.tr.ariu. 

( Sala ~,.s ~~. 18 dr Ag~sto de 
88.2.-Tei.uira d4 Mottá, C. &na, 

Olegarjo, ~oet·ian<> diJ ~esen~e. Sales 
P e i.J;oto. :. . r..· • 

• •• N. ,155. · , ,1 ... . A a'1s1mbl~a, legisla_tiya pcovi.o~l 
de M1nas. <;i~raes decre.te.: ... , 

Art. 1.• Fica o governo da. . poo-
vinc•a a,u le risad" a d.Ofpeu~er . pela 
ver ba-obr..s pubf CIIS-a .quan~Íir. . r\e 
4:000t00J cam a~:·ob1 a~ da , iJreja m&-
tnz da frugueJ:ia da Lag.,. Duurada •• ' 

Art. 2.• kevo8l}o-~e ·as disposiçõe.s 
em contra rjo. · 
S~la das sassõe.;, lS de Agosto dt: 

18:!2.- Joáo Lui::~ Francisco Navat·· 
r·o, Wencesl«ú, M . Faustino. 

N • . 1w. 
A ass'om,blea lagi.lativa prõvincia l 

de Minas Go~raes decreta: · 
Art. l. • F .ca o ,governo da prô-

vincia autorisado a despender, desde ja, 
pela vurba-obrds publicas..,.as seguto-
tes quan tias: • 
· § t.• ?:000$000 como auxilio &!IS 

concer tus da igreja matriz !la parocbia 
do Espi rito Sauto da .1-'orquilba. · 

§ 2. • ' i :500$000 com os coocérlos 
da Igreja matriz de S.. Pedro da Ube-
rabiohu. . 

§ 3. • 1:500$000 com os concertos 
da matriz da At.badta do Bom Sue-
cesso, termo da c•dade de S. Francisco 
das Chagas de Monto Alegre. · i 

i\rt. <! .• Revogao-se a.v d ispoáQ4Jes 
em contrario. 
Sal~ cla -1 se,;sões, 18 do Agosto' de 

1882.- WenculaJf, Franciroo -N·o.-
varr·o, H. da Lu::, M . Faustino, 'J04o 
Lui;. .., 

N. 157. • 
. A :usemb~a legi!l à tfv"à. pfov'i'ficial 

do Minas Goraes decreta ~ ~ ' ': ' 
Mt. l.• E' eleva.! a i lcM4ogorH· Ue 

villa, o com a mesm>t deuoifl •iwQãtl',a 
froguozia de Sautu !<i t il do Sapuc •J!y, 
comvnndo-so o resp<ciivo muÔicií••o, 
alem da vt11a, do dastr tc to de S. Jollo 
Bapti. ta dasCacboeira_s, que fica ele\-~do 
à categoria de fregueua e desmeaob)'ado 
da parochia d.. Coo'ce içio do~ Ouros 
e do te1 mchtl:i l'traiào'. ' ! ' .... • • 

• • 
. ., 



... 
Art. 2. • N~ m u n.icl}liob~ ue 'oa 

r.fi..Jncebdo "i co~roa da lirialiaa, 
ner4, todos ()oi ofllclo• do jv.tiça a,. 

terminJdoa em lei; re•ogadas as dia-
vo•içaes em too.trario. 

Sahl das 1e~a6e•, 18 de Ago,to de 
t68e ..... ,t. c((~ buz, 1Wenc~tat(, Sales 
Peiamo. 

N. 158. 
. \ ~~~~iDb~_a ~ei!•latln ifOT;.u~~ 

de l!faota Qêrpt decreta: 
.K'f •. 1 .• "'ioa o ro•eroo autor\-.do 

a detpender, pel• VQI ba-obrat plii)lf. 
Cfi-, ~ quao.till. ~e 2:000$000 para a 
reparaç&o da f~reJa matri~ da Sõleda~e 
do l tajubá e cou~trucç~ du uma a&-
c;l\ti•~ 

Ar. 2 .• Ittea o j'Q'feruo :4mbem al!-
t .r iaadl• -a ~(bvenchlnar com e. quailth 
de l:oootQOO a repa,raçlo da rgrtija do 
~osario da cidade da Ob.rlatal)a. 

Art. 3. • lguaj favor á-1 il{rPja& ma· 
trin·a do Ca_rmo da Cbriatiua, da Y.ir-
Jiui' • d~ Cont41j94o do Rao Verde. 

Art. ~ -· Flojo cevqga.das .. a dis11o· 
aiçOes em coutrariu. 

Sa.la da~ se.ssõa.•, 18 de Agusto de 
l!Jg2.-Jt. dà /;u;;, Wenculau, Sales 
Pei.'IJolo. 

O-ROEM DO DlA. 
.&.• ~ de fJ'f'Oiectw. 

·r~~~~.~-• l ei tu r' e .ao j utgac!9s ob· 
J~~CtOa de deltb'eruçio oe de ns. 78 a. 83. 
E#.~ de #n:q qur·opret~. 
btra 618 di,ça.4o. e. ll sem debate 

-rProndu u ~roJec~ de teptt~~ 
emanado da mdicaçlo n. 1, soilrd e~l.a 
Mirada. 
Pr~ de A. P . <lo Espir&J..o. 

SaM1. 
E' approu4o o paNou n. 21, inde-

r._ria.dp e~k pr~çao. 
I nstrucçdo primM'ia. 

Cento 11~ a d.i:ltua:~&o 00. ~i vos 
ef&rto;dos u proj.ecto o. l ,c.r81t.nde. c4L-
d:eirtoo. 

Sao approvados os do os. I e a_ 
Entra em <tisca~ o de n, 3. 
O &r . ._..._.mor'<l ubsuva. que, 

estando a pfi.weir• parte do aRIJal,tvo 
pre~e11.14& Pllt Ollt10, 11.ue ~i oi{ere-
c:WII .1!01:· lll!l Si!Jl CODl[l&nbQir~ 41Jl· 
.,P.~ qu_e dttv.e 4eÃ co.nai.der~d.a pceju-
tlh:a<t•· · ' 
Encerrada.~ dj!j)U$!4o,ê a,ppro.w.&IJa a 

2.. • 1?'11~ IW 4!Witi.11o ' CAASid,icada 
p1th14fURW a 1. • 
~ t.c4 ~ cliK-U.Nllo o acld.üJ:wo. n.. 4. 

. n•r·~••"rt-a.~ 41&', Sr. fre>ldente, ~U&lldo ful l'fe. 

sente 6 eo111•ia .. de laatrueçlo pu_bli-
e& ua.a rerreaeaiqlo da camara mil• 
nici,-1 do Curvello, podindo para ee 
crear oaquella cidade uma aula do 
latim e francez, etaa commi_.o,de quu 
eu sou orj"A-o, den o .eu pareoer no 
eentido de lon v ar-se équella caroara o 
10u in te~ pela tn.auueçllo de 110us 
municipes, e de dJfferir·.e o 11011 pedido 
ji«r& OCC&1ilo roaas opportun . 

A1sim preceder .do, Sr. prMidODljt, 
" com missão tiqlsa um plauo precon. 
ub~o; queri1. oppor-se â cr94QAo das 
au In~ secuodariaa, f.~Qpr~tgar nas es-
cOIII& priul.ar~ tQlla a ''trba desti~W~d& 
• inHr.ijcçAO p.ll..bUca, para dep .. is. (u-
~IIJ'&~PGnt\1, qu.a.lld,o, essa los&rueç~.o ele-
meti!W e. th osse baa.taote daft'llndid!l>, 
q~ando o 00.'110 po.v.o nlo •l!re~n(39119 
mais o dolorOS? especta.vulo de ser CQm• 
wono de q~st no'fe decimoe do a.nal-
pbabetos. tn &frmo:s eD t.Ao de crear e-.~
tudqa ,,.pçr :ores. 

A ~.bl!l~ entrou nas vi..<L~s da 
cow.ap~Ao. n~g!l>o.du a nl& delat m e 
fr._n~N à cadad~ do Curvl)llo; por iss, 
4! U v~obo agora.,traz .. c aq projecto, que 
ae daacute, uma emenda suppreslll!& 
da pArte em que elte tra ta de crear 
u~ oadeira di!.SS44 materaa.o~lembran
do à auemblea que, ou ella deve accei-
tac e.. e~oda da. cummí~o do io-
atrucçlo publica. ou, reconsidtlraodo o 
seu acto a re<~peito da represantavão 
da camara municipal du Curv~llo, 
crear \aanbem a11 l a ula pedida: pro-
cedendo desse modu com a jll4tioa que 
tempre p~ide u suas delaberaç<Jea. 

8' apoiada e enara coojunotaJJUiflte 
em da~o a seguiate e111eoda, 

c SupprimAo-ae ao~ palavraa-re-
ata-urada a cadOH"a de latim e (r~cez 
du Cai>o V ePd&o.- H. Sal61, Cf/Sta. Sef'la. 

Eucerrada a d~ussao, é apPTonda 
a emenda suppre.si va da I. • parte do 
addaaivo, aeQdo appro.Yada a 2." parte. 

Entra em di~us~ o addí tivo n. 5. 
O & r . M.anoel Fauatlnoi-

Sr. presidente, a creaç&o desta escola 
é llrf•nt~sima; p.~ra provai-o basta 
~et: _~e ba Dl!quelle arraial um n. 

íltt 1.6(-uiJ!D inos pobri!S, que o4o fre-
quentA,o a escola po1· ~4Q }l.O(Ierom ,pro-
curar as que exisltm máia distantes . 
. l>w coosta de uma representaQio 

d 4quell!!s ppvos, de atte~t,a .. lpa dQ. in• . 
spec.t.o~ da comarca e do subdelegado 
da respectiva freguezia, que devem se 
achar nas pastas da respectiVIi C"m• 
maMAo, 

~·. p;Qt~o. ID~ida que fOr ai $Q 
Juaijlle~. 



Encerr.1t.la a t.l.i.eas:kio, é appro1·ado 
O aol.ll ttv.> , 

~Jo avpruva los os dJ os. u, 7 e 8 
Bu tra • m ,Ltscuss:lo o du n. 9 . , 
O Sr. ~lenello:-::ir. vresi-

uente. DJU Stl qu.d dO IIU~SOS cull<!• 
gas é LlUIOt' do aoJJ tttvo n. 9, fHi tl m•lo a 
creuçao .ue mats .uma ca<lodra p u·a o 
S"XO (.,ffilUIU\1 IUl Cltlatle da IJiatoaultua. 

Cutu qullow <~t>j.t o primutt•u a recu· 
nh .. .: .. r quu a •lid'ustlo dJ ensmo iu tel-
l dcLu.tl du~e s .. r u tu tlu:~ pr•mutrus cui-
datlo4 tla a:»emt.le« pr.~vtucial , ••ói só 
o putletnus fazer uO.> tet·mos rost t·tctu.> 

· do uus>O urçamtmto. 
E.te prurtdJ de crcaçttu de cadeir<~s 

om qualquer ar rata l, 0111 qualquer :u-
gar ..• 

O Sr. X. da Veiga:-Atti um fuzm-
da:~. 

O S1·. M eneli!J .. . a tê em fueudas, 
CO I tiO U.Z lJ lu1:U uubre C •ll .. gll, UIO :.1-
~UII~ IJUIIt >> telll O seu fuud liiiiJUlll, 
punpHlrttu u facL>J de OX•sli rll.u pu-
ti uuuv~ u ucluus ull pu pu laçllu suul Cl1-
c1ulra du luSLo ucç;lo pnm.u ·1a ó r~s tO 
>UIIicio~IIL" pt.r .. que u a,;s~mblca pro-
viucial pruCUru fJI'vV.Jendar, uitfu:t• 
d111d0 O eustn..o OtS >C$ lu~llt 0.>. 

Purll.JJ, $rs • o qud ua 1 acho c •ii -
\'OU IOUle, o que eutontlu me,mu que a 
ossumule.1 !le"e rep.ov .. r, port[ue uêl'.J 
CSlliUlU.t ~m CUUd oÇJU> tlu f~z Jf O, é 
cr uar-ou 4, 5 o tn.t s ca•Joira, n'uma 
citlnull, u'uma vlllu, C[ •tawlo ~:XÍ • LI!m 
l•>c~l•d~du.t tjU~ uã,, fJ"$ ·U~m uo:m au 
menus uma. (1lpoiados). 

lslu não é tullt$ tio IJUO .,sb.1Uj .. r-se 
o; dtnhoaro.t publicos: é m:ll nvplk..I·os. 

Eu ontenJu, Sr. prll,tdOtll•·, tjUO u~o 
ha ctdads ulgum 1, por mutto impo:-
tauto que seja, nn I'' O' inc•~ d·J Mma.s, 
quo noc~ssite d ~ uJat$ do tlua. caddu·as 
00 ÍQllrUCÇâO prtm-tria, 1'111'11 CU la >O:XO. 

O Sr. J)ruttiOMt: - •J IH'liJOclo .:, d.J 
Sr. M. F ulgo:ncio, seguudJ wfonnão-
me. 

O S•·· M e~~el o:-S •ja do quem for 
(ontul? {le,n); uu Ud5t 1 cau 1 uprü>OIILv 
u duf~n ltJ o.t tnturei3o!S tia pr~oucia. 
(il poia•los; muito úe,n). E tt,udu •1ue-
u&u h, nt~ ;e,tolu lo olu Ullls du duas C.l-
deit•ai em cala citlati J. 

O Sr. H . Sa'er:- \puiall t. 
O Sr . .11 enalto:- 'L'u 1 .. m IÍ$ é •>slen-

tnçitu, s.·s .. e Vt!rola t.·irJ IUX•I, >11Co'oli-
CBIIliU·SEI us corr~s publico•, c nÚll uilo 
es t.un•~ .tqui p.;ra t>S '· ( ApoiiU!.os). 

Purtantu, Sr. pre ·i4uutd, l.!' .. ~n lo-
se do~ ful.lr a cro~ .. ,.aude dtYOt'~lU oado~
nu tlu in~trucção primaria p.tra a pr ... -
y inci~1acho ~ue a occ.u i&u é oppJr~uaa 
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pnra chnmar a altençAo tia a.s;emblea 
SJbro esse facto, e potl.t·-1h~o tu~o o e aí-
d :~tlu un deci'Íl1ac;áo dcs~u~ oadell'll$, 
ufim du que m\o se vü subrec..rregae 
a t11da lllll i $ O.' cofres da pruvlltCUl com 
du>p~7.,1S lUut .. i •. 

1!. du~Ju ja ddclat'li, Sr4. , J•O>itiva-
m~ntu, ago·;de ou dl!sJgr.•do a quem 
quer quü $UJa,que hot tle wooppo r sem-
p•·e cum L~d:&$ a> forças a modulas do~la 
ordc.u. (M ut!o bem). , 

O t!tr. · a·ocnnt.ine:-~tto a5llln· 
do pro.cntu o deputaJo •1ue apresentou 
u-tu n•ld tl iVO,I• U, cmburu n«o ~eja o. im-
oucdtnto I'Uf•l'll$uutunle tlv lv.• dí~Lricto, 
coooLUdo, m•Jrunolo na~ omoneJiuções da 
lJUliiiUIItÍIIII, ChfuJe em que 11!11011 !Jll· 
rcnto~~ e :uuogos dolJtc .• dlls, tomo a li-
bcrotade tlu la~ur :tlt;UWlLi CUit>tdeoa: 
?J~•.u.u rcspu~t .. au uubrutl~fULadu que 
tu o ru;;uuu a t:l'ol:t ; <11 Je mat~ uma .u·· 
~uÍo'tl p•ra o seX J fem trl 01 u'aqudla. : 
IIIU<tr.,Ja u atliunta la Cl <lt&olú. 
_ A' prione.r •• 1·i:~ta, paruce iuutil . a 

Cl'd·tÇil" du>Sa catldoa otn uon lugat• oo-
dt~ J.l uXÍHum qu.ttro, iHu é, dUII$ fJ:lf& 
o ~uxo· ouni.:ult.oo u •lnal para o du x.o, fe-. 
lllllllll '· o SI'. VeUoso: - E uma pertence a. 
c.colu n •rm &I • 

U ~~·. 1'vt:all!ills: - J ustamonLe, . de 
sono C[ uo lica a <:to latiu com tr~s ca., 
dut ru<. 

O ~~· . JJ enelio:- Polo f.tcto de estar 
1111 v•~Wla 11 u1'rn ti, uilu s~ segu~ quo nilo 
~o pt'u<~ lo nu ou~ino pruuanv. 

U S1·. Tocanlms:-~ills confo qu9 
forma um ~rup.) S\lpJra-to das outras 
caJo.rd~. 

O :ir. S. Ferra::: - V. ê:xc. vai ju~ 
tili ~.tr o pr •• jucto, lllO>traudu o grande 
numot·u tlu ouuum I> quo exí.toou tal 

O ::i•·· To~-a•llul$:-56 quoon niio co-
nhtlcll a cidc~tla da O.autanttua, cuja po. 
puluç 10 h .. jll orça pot· 8UOO al1nus, é 
q 11 11 I"' lu fazor ob1ccçlu Cúrttra u croa-
ç l v d11 IUJIS uma cadulrl.l mo quello lu-
~M; pUI(' Ql ou, que O>WU lllUllO porto, 
qutJ fru<[U"utu ãquolla c•lla•le, quo Yojo 
o ~rn11do numero d11 cnauça4 quu rre-
•1 ucnt;lu us ll>C<Jlas publ ca1, acho de 
LoJa Ju~liça SJl .uullt~n•u mo.Jtda. 

U ~~·. D wii<Jnd:-'-E outo ~ para es· 
tr .. uluo·, tjUuudu ua capttal lw 1~ ca-
olul rus . 

U ::ir li. Sal~s:-Apeuas S. 
U 81', lJ t'"•IIOfi J:-tf • I i . 
O $1·. 11. Stlles:-E, <(U&n•lo Co~se;n 

1 ·~. não era isso au ti vo . .. 
O .>r. JJ,·u.,lotlÚ:-H .. , dll pr ... Yar na, 

ucc.l.!llllu pa·upth, que eltas nao Léu~ ~ 
frequeuçia lu6a'l: "~ 



O Sr. H. Salu ... para a9 augmentar 
as da Diamantina, e oom crear uma 3 • 
na lhbira, soro o~ssidatle . 

O Sr. Drumond:-Eu esperava que 
V. Exc. combatesse bootom a cadeira 
da habira, pois queria prova r a sua oo-
cos~idade. 

O Sr. H. Salu:- N4C1 ba t.al neces-
sidade. 

O Sr. Selleriano ck Resende:-E as 
8 1la capi&alf 

O Sr. Drumond:-As 12. 
O Sr. H . Sales:- V. Ex c. está mal 

informado, garanto que ntlo slo 12. 
O Sr. Drumond:-E que sPj'lo 8. 
O SI·. H : Sales:- - E de1rcis,arndaque 

a uapitàl tivesse 12 cadeira.s, nAo era 
argumento para se crear m~u em ou-
tros lugares. 

O Sr. Drumond:-l'da~ ntlo é ras~o 
tambam par:~ se estranhar a fuoda-
Joen tllÇ4u du proj~~et.). 

O Sr. S. Ferraz:- Ouçamos o 
ondor. 

O Sr. Tocantins:- Aasim pois, Sr. 
presidente, creio 'lue nllo lm raslto ne-
nhuma para esta opposiçllo desabrida 
quo se lt$vanta contra o additívo apre-
eeotado pelo nosso nobN co \lega repre-
eenhote do 19 • districtu, e eu, votan· 
do ll favl.lr do mesmo additiv •• , creio 
que prt!sto um serviÇo nllo só á ciJ.ade 
da 1Jiamantmu, mas á toda a pl.lpula-
ç'lo do seu contorn '• visto como ella é 
rodoa-la vor muitas lavras, cuja popu· 
laçAo óa:o goza do6 ben .• ftuiu~ de uma 
cadeira paT.i u sno femlll ino, de modo 
que as meninas vtlo procurar llll e c:r· 
las da cidade, que ft.:Ao á grande dJ$· 
tancia, e as escolas na cidttdo regor-
gitao de alumn8ll. 

Ora, si nós ja votamos uma t.!rceira 
cadeira para a cidadd da ltabira, par"-
ce J>IO ser fora de rasAo que votemos 
tambem ma~s uma para o ~exo femini-
no na c:Jade da Diamantina , quuodo a 
popuhçtlo d'esta é superior 11. d'aquella. 

O 8r. Guet.avo Penua:-
Pedi a palavra unicamente para cha-
mar a attcnçtlo da casa pau este 
facto. . 

No relatorio apresentado p lo Sr. 
Meira d i Va;coocellos consta que na 
cidade da Diamantina ja exl~Liam o 
anno passado tres cadeiras para o s.exo 
fem inino, alem de uma aula prahca; 
sendo que em uma dessus escolas a í re-
queocia foi apenas de 2l alumnas. 

Foi unicamente para IIS, igoalar esta 
oJrcum~U.ocia quo pedi a palavra, e 
para declarar que por easa ra•Ao sou 
~brljado a votar contra o additivo. 

O 8r. Drumondt-Sr. pretlde.n-
te, sei que o l•r,.jectu o~ tá Cttndemoado 
(n4o upolado do :Sr. H. 5ales); o4o sou 
seu autor .. .. 

o .S•·. Secertano de Resende:-Mas 
barqueírn, e deve conduzir essa carga. 

u S1·. Drumond:-Nio é de minha 
barca. 

Parn comprehender·se quo o projecto 
está coodemnado, bast«o as palavras 
que têm sido pronunciadas, quer por 
parte da oppasiÇ4o, quer por parte 'da 
m\ioria. 

Sr. presidente, eu es tranho deveru o 
procedimento do~ meus !Ilustres colle-
ga~. condemnuodo de ante-mlo este pro-
jacto, qu!lodo a sua passagem do ma-
neira alguma po•le ~er pr~judlclal aos 
coCres publicus, de~de que oôs conlla-
mus no administrador da província, e 
:S. Exc. tom o dever de observar o que 
precei tua o r~fulameoto o. 84; de sorto 
que nau de\'er prover a c:~dei ra. em-
quanto nlo $e preencho!rem as ec•n-
llrçõds e$Latuida$ no luesmo ri!gula-
mento I 

Nau sei porque, tratando-se de ln-
etJ·ucçllo JJrímal'ia,ja •I e ante-milo o com 
tanto ardor so condemua á tf>jeiçao 
um prrojocto, quo o seu autor nlo su-
jeitaria á discussllo, se nlo mil itaasem 
r.&~ões poderosas para a sun adopçtlul 

0ra. pergunto: a passa ~rem d'e.• te JlrO· 
jectn que1· dizer cadeira provida~ 

I'\ !lu; quer dizer somente que a assem-
blea, nu t:Xercicio das alta~ attríbui-
ÇÕJS, de que se acha Investida, acce-
•leu à~ ra>ÕdS que havia para ser atten-
dlda o I•OpulaçAo da cidade de Diaman-
tina, que ja se eleva a alguns nrllba-
res do ai ma a. 

Srs., em quanto os I! lustros lmpugna-
d~~res do projecto nâo mu~trarenr que 
ntlu s..r realisi o a re.•peito d'ena m11dida 
as condiÇÕdS que a lei tem estabele-
cido, ern quanto niio demonstrarem que 
ntlo ba grande numero de alumnos ma-
triculados nas escolas actualmente ex-
Istentes na Diamantina, o que a Cre-
quencia 0110 é legal. entendo que a oppo-
siçao· orlo tem rasilo de ser. 

O Sr. O. Penna:-Em UID& dellas a 
Crequcncia é de 2l. 

(} Sr. Drumond:- E á uma grande 
freq ull!cia, parque eu posso garantir 

- qoe oes&a capital, sobre quo cabem 
em cheio as graças ·dos Cttfres publicas 
(tido apoiados), onde ha grande nume-
ro de cad~iras, si formod a examhlar a 
froquencia de cada uma d'ellae, nre-
mos que nllo ba fundamento para ex-
Istirem, tnlvez, nem 6. 

O S1·. Severtano de Resende:- Acom· 
panh:» o ot•bre deputado. 

O Sr. Drumonci:- Entrotaoto. $;,., , 
quando se trata dos ln tereues du uuLr~a:~ 
zonas, que nlo a da capital, tudo á 
obstaculo, t11do 6 e111bf.raço; 01 iate. 



r~!!lull sei chocam, ns provençOos se le-
vanUin. 

O :.>r. H. Salts: -l•to é llgura de 
r hetorica 

O Sr. Drumolld:-MM, qu&ndo tr&-
ta-se da e&!JILal, quanl!o trata-tio l!e 
llísvensat• bouoftolu~ a liSto turrdo pri-
vilo~iado (1140 apotcutos), desapparecem 
toda~ as d itllcuhtades, ha rart ura de 
dinheiro nos corres, tudo torna-se n'um 
mar do rosas ! 

E' preciso, Srs., que as rendas d:, 
proviocla sejam distrtboidas com mais 
justiça, com mais lgualdal!e (apoiados); 
até &qui não ao tem ob~ervado tsto. 

E q UdW q uizer se co o vencer d~ta 
verllalle, lance suas vistas para lU 
paginas tios nosso~ orçamentos (muftos 
apoiados) e se convencerá de que a maior 
parte das rendas da província é gasta 
com a capilal (IJpolatJos e ntfo apotaclos). 

E rltrotauto, Srs., pede-se uns 2 ou 
3 contos para concerto de uma ponto, 
para reparos da uma estrada no Interior 
da pr.~vincia, p~de-se uma quota para 
levar agua &lugares em que morre-se 
à sode, levanta-se logo um cl&mor, 
grita-se i mroedlatam~nte: u:Io ha di-
nheiro, os cotre<~ estdo exbaustos l 

Vozes:-lst•• é uma verdl!de. 
O Sr. H. Sales:-0 n11 bro deputado 

declama pdrfo,tamonts. 
O Sr. Jo4o Luiz:- Vá por abi, que 

vae mutto btm. 
O Sr . Drt,mond:- Nâo declamo, 

digo aq utllo que está na conscieocia 
de todOf (apoia!los). 

O Sr. H. Sales:-·Nilo é cnpaz de 
provar o que d .z. 

O Sr. Drumond:-Hoi de pronr 
quando ao discutir o orçamento. 

Entretanto, Sr. prostdente, nega-se 
urna caddi ra de inst rucÇáo primaria a 
uma pobre popul11çâo,que des~j 1 apren-
der nllo porque a medi la ~o,a inu til, 
na.o' porque se demonstre esu inutili-
dade aqni, mas porque nos corredores 
combinou-se acerca de sua degola l 
(!Vão apoiados). 

O Sr. H . Sa~s:-Nos corr .?dorfs, 
nao apoia•lo. 

O Sr. Drumond:- E' n~essat·io, 
Srs.. quo nOs, Oi elei tos do puvn, im-
mediatos rep•-aseutantes du voto drrecto, 
que quebrou us antigos moldes das 
rmpostçOe.•, que rompen o. c trculo de 
forl"l em q oe vivuunos (mUltO bem) o os 
colloquomos no ver dadei ro pé de Igual-
dade em quo devemos nos cOD$ervnr, 
que faç.amos justiça a todos, que at-
t~~ndamos as necessidades de todos 
(apowclos). • 

E , para mor trar l casa quo esta 
~erâ m inba norma de cond uc1a nesta 
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n5ssmblra, agrado ou •le~Rgr~do n 
gregoJ ou troyanns, porque so dou 
cont.'l~ imm!!dia1.11s de meo pt·ocedimonto 
a meos mandatarh·s, declaro quo vo-
tarei tr.~nquillo 1·eln projecto em di•· 
cus a:n, rorqne eotou convencido de 
que o soo autor não o apresentaria , 
se elle oào traduzi!$o uma reAl ne-
ces~idade 

E' o quo tinha a dizer .( Muito bem; 
muito bem). 

O Sr. Henrique 8nle•:-
(N''" temos o s•o discu r~o). 

O 8r- Velloeo:-Sr. presidente, 
a leitur·a d'oste pr· j c to so• proudeo-
me devnrus. vorquo, >oudo n't:sta c&~a 
o representante •lo 17.• districto, e in-
fel izmente o unico, ponsava que, com-
quanto s"j~mos aqoi deputado~ provin-
Cil•o• o n:t11 rio d ísLrictos elotturacs, 
todavin,~obro me•lí•las tendentes â ~nlis· 
fllçA:o dms necesshlat!es que respeitam 
immediatamente ao dislr tclo que tenho 
a honrn do repr~eut .. r, do.v a t'U, ao 
mono~. ser ouv .du ou avi•~do p••r qual-
quer do1~ mous nobt•es collegus.qutt, at-
ten<luut!o, sem duvi~a. a recltun~~ções 
do" h"bi t•ntcs d'aquella localtd.~de, 
houvesse do apresen1.11r o projecto que 
se dhcute. 

O St·. S. F~n·ra;:-bto é lâ com o 
Sr . Fulgomcio. 

O Sr. VeUoso:-Na:o sei quem seja o 
sigoatario ou apresentante do pmjecto; 
crdiO, porem, quo u fez movido 1•ur pe-
rlldn ju•to dos maus comtutltontes ou 
de habitantes da c idade DiamHnlinn, e 
quo ndu o faria, S9 oito 011Live:~so muito 
Ct•nvencidn da necer<tdado da creaçllo 
d'csta cai oi ra nuq ucllu cidade. 

O Sr. X. da Veiga:-Ap11ado, as in-
lençõ~s do autor do projecto estilo slll~ 
v as. 

O Sr . V elloso: - Acredito na neces-
sidade dn cr eaçào d'esta catleira , o l!in-
tn que nito esteja pr().lento o autor' do 
projectn (porque ollo ouvi nenhum dos 
nobre• dll11utados que se acham 011 cn~a 
chamar a si esta autoria) para expor 
as ra-õos com que o fundamenta. 

E1tou p~rfei~:unente ele accordo com 
o qu~> dbse,hn 1 ouco, o nobre deputatlo 
re::idente na Jtabira, principalmente 
quanto no parallelo muito a propusito 
fetto entro as lo~al idades do interior 
e esra capital 

Aqui o OUIIlero dns cadeira,, rolati· 
vamonto à populuçllo, é supertor à i oe-
cesstdados da d tfl'usitll do ensino, quan-
do nilo fsltdo â populaçllo r ecursos de 
todn sorte plra a instruoç4a,e, portao, 
to, taodo a cidade Diamantina, 188Ura• 
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monte, mais da metacle da p 1pulação 
tia cap.bl, nuo hn mo ti v o a lg um para 
tama.uha ~pposiça:o â creação da cadei-
ra em q uesta:o. 

.r\.g c .• duirn3 exi~tJntos na cidade da 
Di~ mautina tecm gmnJo freo~u~uc:a e, 
alem d' isiO, duus d'ul:'ts cst.io uuuexa~ 
â esc Jla normal, que s:lo as chamadas 
escolas pt·at:ca:s. g , L!s faz:ru parte do 
curso d,sb &scula. 

Sr. prusi.Jeule, cJ ul quan t•1 eu n.lo 
tooba C()Uhecitoeoto das rusüos em que 
~e fu oJou o nubro autor du p. ojecto, 
pen •o, ~mo .Jis:~e a priucipi .. , que a 
creaç:\0 dessa cadui r.• é p lrfuitameote 
justillcav"l, a as, im d~claru que voto a 
1'11. vur do prnjactu, cuu vouci•l-.1 do que 
seu autor fundou-. o em rusõas SJitJas 
para apr, s mtal-o. 

O Sr. G. Penna:-A fui ta do ft·e-
quencia tliz o C()utrar i o. 

O ::r. VcUo:so:-A Jrequoucia rle 21 
moniuas em urna &;cola Ja ua1.1 é pu-
qu~na. Eu. todo o caso é o numero exr-
l(ido puln lei para se creat· uova ca-
deira. 

O Sr. H. &ileJ:-A loi uxige de 60 
par .1 cima. 

O Sr. Drumond:- E isa tlispos.içJ.o 
M o tem Fido obser vada . 

O Sr. Ve~lloso:-Se um:t das nula<~ t~m 
! O mente 21 meniuas, como V. E xc. p re-
teud" eom o relatorio, pu>SO a<>egu•·ar 
q uo as outras c:>ulêm •·ma frcqucnc;a 
ao g ranrle IIUilll!l 'fl de nlulfiO'lS Tcnhn 
mesmo inC1.1rm3çõo; du quo uma d-•s e;;-
culas do sexo feruurino ria cidade Oi:l-
mantiua teru uma frequoncta de mais 
de ee:n meninas. 

Mas, Sr. pr. s i•lentu, " meu fim or in-
c ip:ll. pediudo a p:ll:.vru, f"i f •ztJr e •m 
que fica~se C()D~ignudo qu•·, udo teud , 
not icia du p roject·. ,de q uu ~oomen te t ive 
conhecimento na occ:urau dd s ua ld-
tum h"je, e iguor anuo as rasues q ue 
detorrninarao a aprescntaçâo fiouresuto, 
ou, como represmta.u to du districto de 
que fd p<trte a cidadu ria Diamantrn 1, 
não podta, descm1hcceudu, c1.1mo d isse, 
os motrvos que teve o apre, eu tante do 
projecto, pugnar pel:~ s ua uc i tação, 
c11mo era meu dever, expvndu á assem-
blea as rnsões do pedido do cr o!açao 
dessa c:1deira. 

O St• T. da Motla:-Apoiado. V. 
Exc. na:o podia dei xa r correr â Nvelia 
oa ln tere"5es c!o seu dislricto. 

O St·. Velloso:-Quero quo se fique 
conhecendo porque nâo cr1rri desfie logo 
em def .. za deah prOfOJiçl'o, q ue im~or
ta um melhoramento dos interesses do 
JDell (Ü$'ricto, (Muito bem). 

O Ar. Jareeldente:-Este ad- . 
d:tivo foi offerecido velo Sr. AI. Fu> 
gend1.1 . qu ., o subscrovco coru os Sr~. 
MoNIZ:~uhn e X. da Veiga. F ui cupia-
clo na secreta ria a ruclu .tlo na orJem 
do tlia, impr~sa e distribuida por todos 
os Sa s. deputados. 

O :ir. I' eUoso:- 1'orlos esses ttclos p:>-
di:lo me pas.ar .Je~apercebid •• s. 

O .Sr. l 1reJide11le:- Faço e~ ta obsJr-
vaÇâo fJrra que ndv so p ·~su duduzir das 
p .. Juvrus do nobr..t duvutudo qualquer 
C\liiSUI'U â me~a . o Sr. Yetloso:-~em ro: &SSll a mi-
uha in teuçâ••. 

O 18r. lU e o c llo : - Sr. preshl~oto, 
acho-me ba.- Ulnt<J íncourmodado e, por-
tanto, nau posso alongar·me nesta dís-
cu~•llu. 

Esto u mesmo quasi nrrer10ntlhlo de 
a ter provuc:.ulo , purq ue • tgnoraunv 
quem fosse o autor du uddt~lVu, n:lo sa-
bra que s .. uchavt• clle au~en le ; se sou-
besse aotes.tel'ia tleixaJu as minhas con-
sttleruçilds para a a.• tl rscus, ào, quando o 
HlíMillU OS LI \' OSSO flrOsCil te 

t.:uw t•Jdn, j11. o d rsso, Sr·s., quo nesta 
casa só me levat·ei pelos lntercs~es ria 
l""''incla o jarnais por consa•lernçõcs 
poisuacs (multo bem) rio qul!m quer que 
st>j.l ; e nuss!l caso teDtlo lu1·uo UI do a 
pr.,6ulll>J discu:I!Sll•t, e ttlndv o meu hon-
ra·lu cor: .. g.t, o :)r. Drumood, vindo â 
t rtbuna Jlat·a •!efo~nd ur o adllitlvo, rnos-
tmn.lo vda s ua linguage " quo u as.iem-
blca rn.IRría I'Ota r cuuco~silcs •Jcs ta na-
tu reza ;JU r mero rav1.1r, por consi rlc m -
ç:\u upcuas aos seus autora~. digo eu. 
uc~tu< cundiçõe~. nílo deixarei do s us t n-
tnr n tlcb..ttll IJOl' mim prui'(JC:tllo. 

E' ll•SIIn. Srs., que. examioan,lo ore-
latortu apt·eseotall>~ pel" Sr. souador M. 
du \'a•eoocellos o aono passurlo a esta 
as~omlllea. vPju q uu a fultz c u.lat.le da 
Dtantanlloa aclla-stl •lutatla com 4 esco-
l t~s de iust rucçâo pl'im~ ria o mais duas 
escolla!l pratica$. 

O Sr•. Vet/oso: -)las duas sa:o anuexas 
A oscnla normal. 

O .s,·. Meneuo: -E' preciso ainda quo 
a C.'ISU saiba que ern todo o município da 
Oiaman tina exis tem 22 escolas de ln-
s t rucç:lo primaria ! 

Os,. Vel!oso:-~ão é muito. 
O Sr. Almelio:- r\iloé multo; mas eu 

vou provar que o fJUrallelu tctte se quh 
aqui oslabe l~cer eott·o a cl•luJa da JJia-
mau ttna e a capital da 1•rovlocia n!o 
podo ~ubsisti r. 

O Sr. Drwnoml:- Porque 1 
O Sr. Men~lio :- Pot'que o m~>1no pa• 

ralldo, CfUO o nu~re deputa~~ qniz ,.~tn 
bele~r t>utre a ctdatle da D1tuua 11 t11 ,,. ., 
a cnpttnl, ou pe_çó â S. Exc qu.,., ~•l<• • 
belcça entre a c•llallo da Otnmantloa u a 
ím~ortaolo c idade do Jua~ de Fora &u-
t re a cidade da Dillmautioa o a lwfor~ 
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Ünte cidá'de da Loopoldina, entre a ci-
dade da Diamantina e a Importante ci-
dade do Mar de-Hespanha I 

Eu pqm aftlrmar ao nobre deputa'ilo 
que, se a feliz cidade d.a Diamantina tem 
~ela escolns, sentlo dou vratlca~. a im-
portante cidade do J ulz de Fora, a mais 
Importante da provinc111., na minha opa-
niAo (a:P·Jiados), tem apenas uma de in-
atrucçao primaria para cada sex(l; que a 
Importante c•dade da Leopultlina, que a 
Importante cidade do Ma~· de Hespanha, 
se achao nas mesmas condições. 

O Sr. Drum.nd:-Yas tem a viaç.lo 
ferrca c<Jm todas as suas vantagens 

O Sr. H . Sales:- O que tem a viação 
ten·ea com as escolas f 

O Sr. Menello:-0 que ha decommum 
entre a viação !Oirrea e a crearo de 
cadeiras de 1nstrucçAo primaria 

Sr. presidente, reclamando contra o 
abuso que se quer ostabolocer na crea-
çlo de caéeiras de instrucçtlo primaria 
em numero excessivo em cert.ao~ loca-
lidades, eu >Ó tenho em vl$ta 1:elar os 
lo te1·esses •los cofres publ icos (apoiados); 
procurar pó r um paradel roa esta tor-
rente que ~e quer arrojar na proviocia, 
pôr um limi te ao patrvcinlo de quo go· 
za:o algumas cidades cum manife$lO pre· 
juizo de outras. 

O &·. Drumond:-0 nobre deputatlo 
na:<> pode dizer 1sso; deve acredatar que 
os seus collega.s apenas cumprem o sou 
dever. 

O Sr. Menello:- Sim,senhor; fazem·no 
em cumprimento de um dever, mas nós, 
antes d11 tudo, devemos nus levar pelos 
verdade! roil principlos do rigorosa jus-
tiça e pelos in teresses da provincla que 
representamos, embora tenhamos de sa-
criOcar pedidos de nossos committentes. 
(Ai utlo bem), 

Sr. presidente, pelo relatorio a que 
ha pouco &Iludi, vii-se que a freqaenc1a 
das escolas na cidade da Diamuntroa foi 
de 141 a lumnos, de ambos os :sexos, nas 
quat ro escolas. Vê-se mais que de to· 
d 11s estes alumnos apenas foram jul-
gados habilitados21, de ambos os sexos. 

VG-se ainda que,pelo reguhu.nento da 
lnstrucçllo publica, para qu11 S!'Ju nec~s
aaria a creaçlo de mais uma cade1 ra 
em qualquer localidade, é preciso urn 
numeru superior a 60 alumnos em cada 
uma das cadeiras existentes. Entretan-
to como se vê do mesmo relatorio, só 
e~ uma cadeira, das seis que existem 
na cidade da Diamantina, frequentam 
63 alumnos; toda! as ma1s t~m 25 e a~. 

Por consttguinte, Sr. prostdente, a CI-
dade da DiawanUna nlo tinha necessi-
dade de mais 2 cadeiras. 

u 81'. Vtllo4o: - E' de admirar que V. 
Bxc faça guerra desabrida 1\ ln:struc-
çao publica. . 

O Sr. Jlenelto:- Bstá enrnado o moo 
oollep , nlo ra90 guerra iustrucçlo 

..,.,. 
publica, quero apenas quo haja unifor-
midade, que haja Igualdade ejustiça na 
dlstribulçao das respectivas cadeiras. 
lApota.ctos). 1 :sr. pre:sidente, coo\louo a volar con-
t ra o arlditlvo n. 9, e declaro formal-
mente que votarei aemprecontra tantos 
quantos em ídeoticas condlçOus Corem 
apresentados, que ~ó aerviràu vara t ra-
ze r degpezu inutei~ á pruvincla, (Mul-
to bem ) . 

O &r. Xawler do Velsa a- Sr. 
presidente, Dtlo pretendia dizer palavra 
alguma no presente debate ; entretanto, 
vendo que se llcba o meu nome entre ·os 
slgnatarlos do addltlvo em dbcussa'ó, 
cumpre-me dar uma expllcâçAo 1\ Cllsâ. 

V. Ex. aabe que é estylo aqu1 exigir o 
autur de qualquer medtda as aillllgoatu-
nu de coa legas para qualqun pr11jecto, 
até o numero de ..:ioc?,uoicamont.. como 
um a11Uio previo. que d1speosa a mos.'\ de 
con~ultar à casa se o julga objecto de 
deliberaç&o. 

Eis a rasao porque facilmente nós pre-
stamos no~sas assognatu r as aos projectos 
que se nos apresentam, sem que d'ahi 
resulte compromisso em favor da in&-
dida ou aúhesAo à idea apresentada. 
(Apolactos). 

E' esta a hypolhese em que estamos, 
e veriOc!lndo-st' que a medida em discus-
são nlo e~ til. no caso de merecer o assen-
timento da caS<~, julgo do meu dever 1'!1'-
nunclar da tribu::a qualquer paren\esco 
espiritual (riso), quo porventura possa 
prender-me ao projecto em q uestlo; e 
nos pareco::1d11 elle como quo um rapaz 
vicioso o malcriado, por miJlha parte. o 
entrego à justiça correc.ciooal da casa. 
(Risadas). 

Sr. presidente, consta do relatorlo 
aqui apresentado o anuo passado pelo Sr. 
Meira de Vascuncellos, que existem na 
ci.lade da Diamanllnll oiu meot.s de seis 
escolas pramarias, duas das quaes eslllo 
anoexas, como aulas praticas, à escola 
normal, mas que ne1n J•Or is~o deixam 
lle ministrar o ensino prunnriu, e talv~tz 
mnis desen v oi v idamente. 

Ora, se a Dmmaotana, conforme reco-
nhece o di gnu revresen ta o ta do 17. • di,s-
trlcto, tem uma populaç4o correspon-
dente apenas à metade da oleOuro Preto, 
e si ai h ja exostem 6 cadeiras de instruc-
ça:o primaria, acho quo o parallelo feito 
por:>. Ex. em nada aproveita 1\ Diaman-
tina. . 

Domais, si acaso, corno bem ponderou 
o lllustre representante do 7 • dlstricto, 
ha osculas em numero excessivo nesta 
capital. o que cumpro ú rcduzil-as e ollo 
augmentar excessivamente u numero dns 
de outra.s localidades (apoiados}, em pre--
juízo de muiUtos fregoezias, dusp ruv}das 
inteiramente ae enslno prlmario P\)blico 
(apotMos). 

,-Sra., ha na província lllo menos dt 
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150 parochias, que nlo t~m escolas pri-
marias para o sexo femin ino. 

Tendo em vista este facto, que deve 
constar de documentos olllciaes, me pa-
r~ nao só uma Injustiça revoltante, 
ainAo um escandalo, que accar:uulemos o 
ensino pri ruarlo em certas lr>Cll.lidadett, 
com luxo e ost..ntaçào, privando-se com· 
pletamente numerosas outras desse b&· 
n ,Qciu, a que tem igual d.ireito. 

Acaba:o de ~er tii1tribuidus os balan-
ços do thesooro p1·ovinc1al e a pro) o;ta 
do orçamento apresenta•lo flr& o ex-
ercicio de 1883 a 1884. l!:stes ci<Jcu-
m ·nto~ mostrAo urn. de{icil orçamrntal 
n 1 importancia de cercl\ de 410 contos; 
d~flcit, note a casa, no qual se olo com-
preheudo a som ma precis;t para o pr.J · 
vlmonto de numerosas escolas ja crea-
das poresta a<semblea, e que aiud:t 
odo eslAo prnvidas. 

Se a administr.1çilo pNenchor essas 
carl11'r as vag·•S ew uumero avulhdn .. 

O Sr. G. Penna:-Mais d .. 200. 
O Sr. X. ela Veiga ... mais de 200, 

cvnf.,rme nos diz o nobre Sr. I • SM:re-
hrio, é claro que e'~ te cleficil ascendo· â 
talvez a 600 con tos. 

Diante rle~t a impo·~ibilirla•le finan-
ceira, é trrisnrio que a ll>sernblea, 
qua·n:h po·le dar ao governo recurs 1s 
par a o provimento tias cadeiras: ja crea-
das, vâ crear novas e em lugare~ que 
ja pJS>U~ro trcs, quat1 o e seis t!Scolas 
primarias. 

Srs., é pr.Jciso aprovai t.armos o nos o 
t lmpo, empregal·o . em Uiumptos da 
util d~ad~ prd•c~ (apoiados) . Li!gial•r-
mos a c,smo, sorne:1te pelo go;to de en-
cher as cullecç<Jes e fazer promessas 
illusorias ao-1 no~sos c ud•latião~, ullo 
me par .-ce procoJimonto S<!r i .. , nern na 
altura da dignidado da assemblea. 
(Apoiados). 

Pretendo opp.Jrtuoamente, e para 
isto conto merecer o ass~o · imcuto da 
nobre l . • commissao de fazcn la, pr •por 
uma medida uo sentido de nllo Sl) pro-
ver nenhuma cadeira vag.,, da~ creadas 
em simples po,·oados, lugarejos e ate 
fazendas, sem que ~ejAo dohtias com es-
colas primar ias todas as freguezias 
que a inrla oao as W:n. 

O Sr. H. Sales:-E pJdc contar com 
minha collabJraça:o. 

O Sr. X. da Veiga:-lsto é que é 
de justiça e equitlade, porquanto visa 
a disserninaçau do ensino primario 
pela proviocia ero igualdade de con-
d çOe..,, sem patronato, sem odiu$as pt·e-
to~r .. ncias, sem afilhadagem (apoiados). 

i' es~J u.PI terreoo oeutro, em q,ue 

n"s devemos encontrar tod• s, l iberao 1 
e conservadorP,s (apoiaclos). 

Sr. presidente, se nó~ reptcsenhmo3 
aqui mais immediatame1.te os interes-
se" o os direitos de no sos constituinte•, 
dos disto·ictns que para aqui nos man-
dai ão, tam.be•u é certo que antas de 
tudo devemos curar dus interesses 
geraes ria provincia (apofados). 

l ncumbe·nos, antes de tudo, em 
primeiro lugar, e ~.ste devo ser nosso 
maior empenho, dutar n11ssa ('rO\'iocin 
con: um orçamento serio, realisa nl. 
com rneclida~ <>xequivois e, sobretudo, 
jucliciosas, decre tadas somfnte com 
intuito~ patriuticose espirit'lde justiça, 
sem predilecç:lo, sem 11• nbuma consi·· 
deraçiln rle 1 ril•ilt>gio e sympathias 
(apoiados) para com esta ou aquella 
locahdade. 

P' ocedu as i m a ns;em b lea, como es-
t•ero qu11 procorle râ, e ella farâ jus ao 
re$pello o á est ima tia província. 
(M uil.o bem). 

O @r. T e ixeira da Motto: 
- Sr. prrsidente, vou expor â &$!'8l0· 
IJiea a rasão porque, nesta di::cussao, 
duu meu voto n fav.·r do projscto de 
que n •s occupam •s. 

Concor.!o corfuila'llente com os ora-
dores que " têm impugnado em alguns 
dos fun•lan<ent'•S pelos quaes o têm 
f-.ito. 

Nilo só o• balanços que acabão de 
nos sor ol i- tr.b uido~. e que ha pouco 
f,u·do c<tudos pelo meu distincto col-
Jega, o Sr. X da Veiga, demunstrilo 
que n 10 est:unos no cas, rle onArar o~ 
cufres publicas com qualquer despeza 
que n:\u ~eja rig ros:r mente necessaria, 
cr•m·• :.!orla, iudeponrlente do balanço, 
esta vo:wlade ja estava em no~sa con-
sc:encia e na do publico. 

Al .. m d1~to, Sr. presidente, em re-
lação à in'!trucção, um d··s ramo~ do 
publico serviço que mais in·tantemente 
reclamão a attenç<lo dos legisladores 
e do g .. verno, ev1dentemeote o meio 
mais etllcaz e mais facil de desen v oi· 
vel-a não e a creaçao impansada de 
cadeiras (Apoiados). 

A instrucçau publica. Sr. presidente, 
neces·idade á qual uenh uma se Ílvan-
taja, tem uhirnamente preoccupado 
tanto a altençilo da nos~os políticos e 
de nossos lagi•ladores, que se tem tor-
nado como que um exordio {nrçado de 
todas a~ apresentações, uma phrase sa• 
cromental do t1ldas a.s circulares o um 
cha vlln de todoJ os di$cursos. 

E lunge de mim, ~r. pre31dentc, e 
as minha'! falavraa o d~PIOII•Irlo l 



querer de qualquer man~ira oppor-mo 
ã torrente ihvomcin>l das ideat , que 
ne.tte sentido exige toJo o a.t.,rço e 
mes100 ucr flcb.:~ dos podure:~ J•ubli-
C41S. • 

Mllll, Sr.s., e1ta necessidade, como 
qualquer outra, deve :;et· auendil14 
<leu tro dos limites du raso.1vel, e de 
maneir11 \ui, que llll'l · venha hnp?rtar 
u >&crillctu tlu uulras necessidade$ igual· 
mente palpitanks. 

E' assoru, Srs., que nenhuma provin· 
ela llu Bra:HI vota, pruporciunalmontu, 
maior \•urb;l para a instrucça.o publica 
oiO ljUO a du Mlll&:~; creio que em pru-
porçllu é 11lé a que mais vuta, a que 
ma1~ llespende C41m esse ramo de ser-
viço publ ico. 

Entretanto, Sr. presidente, a provin-
cla de Mtnas está cheia de outras ne-
ce,idalles, que nlo podem ser satisf<~itas 
de prurnptu : nAo tem estradas, nAu tem 
p~nto);j, nao t em casas de camaras, nao 
~em cadoas &. . 

Na c1dauu ole Sabará, por exem1·lo. é 
uma la.s tlrna Ylll'·So a casa quo sorvu ole 
c 11lea. quo até ameaça a viu a olos vubres 
presos, ll dos tamansta•, jurallos tliJOS· 
tioas Jo rôro, I} uunúo la se reu nem, ~ouls 
servo tambom úo casa du camara. 

Portanto, ::it'. pre~iol~ntu. j .• se vil que 
nllo pu•lemoj, nesta>~ circum$lancsas. lol· 
vali .s somllnte polu sympalhica o go·11o· 
diosa ldea úa li•lfusâu do en.-~Jno, subre· 
carrega, r os corro$ da provsncia it;~conss
d~raohunont'l, de1xando-se de altcnolet• a 
outras necessiolade$ inJeclioa \' OI$ o ln-
stantosnonto reclamadas. 

Alem disso, Srs., ha ainda uma outra 
rasao,vela qual nao podemos augmentar 
lnwnstderaolamente o ·numero do esc•J· 
las publicas, e é a falta de pt•oressuros 
idoueos, balrilltados. Nilo ó·por corto, ja 
eu o dosse, o meio mais adequalio lle dos· 
envolver-se a in6lrucçâo a creaçlu Im-
pensada do escolas por lolla ptlrte ; é 
preciso que essas calleiras $1'jllo occupa· 
das por professores que mereça.o 8S$O 
Jlome e rtgot·osarneote flscalisaolas. 

Ntlo entro, Sr. presiliente, na C41nfron-
taçtlo da necessidnole que possa haver 
na c•dade da Dlamantioa,de ma!s cadeo-
ras de lnstrucçlo prima na. e a neces-
sidade que, de Igual beneficio e de uu· 
i ros. po:1sam senur outros lugares . mu~ 
l nwnt..estavll lmente entre nós, n:lo só 
nesta proYincia, como em geral no nos-
ao pKiz, nao ha uma distrtbuiçllo per-
feitllmente equitatiu dos benellcros quo 
o UleRout·o publico pode fuor ent~u a 
cap1tal e os lugares !lo Interior. (Apola· 
iúls). Em geral, as oapitae$ ~ilo 101m fa-
vorucHin-.. E' verdade que o Sr. Dr. H. 
Sales, cujo talenw tenho sempre prazer 
em pruclamar ..• 

O Sr. H. Sales:- Obrigado. 
O Sr. T. d4 .Motta ... prooárando dar a 
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rasa:c.o da mnicw sornm:. olo beneficio& quo 
tlfl ordlnario s:Io dispénsad•Js ás capíHuls, 
dl8$0' que isto é wnsequenciu nec.:!t.'l:l'rla 
do serem as capttaes os J>?Dto- centraes, 
uo&·qua .. s estão llS autorJolades e. as re• 
psrtoçõ.s vubhca~. • 

Nào obstuu~. Sr, pro~Sio.lente, nii:\J 6 
i.w ra.nu para que as Cltprtlle\1 oiJO~u
mao ilS v~ze:~ a maiur parte· dos• r undi-
meuto; da proviociK, havuudu utu des-
oqusllbriU t.. l outro ullas e ua I Ulf~trllS 
do interíor, 4ue ja o. loe11umer: to br .. si-
lclto, o .Sr. Vi$COnjle du •Uo uguuy, em 
sua ubra . n tt tula~a-Apontamentouo 
bre o Direito Bras1leiro-uuti&Ya-o oa 
Sl'guiute phras.-: 

c Entre nós trata-se de fazer de cada 
capitd uma cabeça enorme em um cor-
pu 'lllbnguidu». 

1\:lu OIIII'<J. pOÍ6, na confroutaçAu 
lambem das o~idKdes dti ordaoJJ da 
Doa:na ntrna com as de outros lugares, 
confr .. u~sçl!.ú qu<~ fui fuitu pelo m11u 
Cvllugu, Sr Dr. i\ienolio. · 

E ' asst m que o thobra d&j>Utado di-se 
que a impoquocia da cioladu d:1 Dra-
tuuutma n:lu po IG ser equtp.ts·udu t\ tlu 

• JUIZ oi e p,, a, ú .da L"o•puhhua, á do 
Mar de J:ie, pauba o uutr.t:t quo, 1111 opi· 
niao olu S. l!.xc., muito se avautnjllu·à · 
Dtansaut·na. 

Nnu 6Stt.IU habilolado para r~.er osta 
confmo;o, porem. 1lesde ja pu,so ga-
r:mur, e é um" vcrda le wuhecitln vur 
tudos, a Osam~tntt na, até hll puucos ao-
nos, o•·a inc- ot&tavelmeôto uma da~ 
m•us uuportant. s, sonll:u a prsmotrn ci-
d:tdú tia p ovmc:a do Minas. , 

O S1·. V clloso:-~ u a til h .. jo. 
O 81' 2'. áa Jlf otta:-~m rnsão -dn 

granle b:uxu du pt·eço dos diamantes .•. 
O Sr. Secet>ia11o de Rcscnàc:-Hn 

quant•>s tUlllo ;? 

O Sr. T. ela Motta •. quo oito da tadoJ 
mais do 10 anMs, comoçou aquella ci-
d.~o.le a dceabir, p1rem, ntlo obsliUte, 
cousurva·se aindu na pr.meim Jila~ 
entre as cidades mineiro~~, e é de es;e-
rar que novamcnt .. prospera, l•ois é ~
boJo quo o diamante começa a ter maior 
pro~o. 

Pur com:eqoencia, e~te confron to em 
natln pnde prejudicar a cidade ria Ola-
manliM. e nem ser iuvocarlu comcl ar-
gu111cnto contr.l a croaçilo da ca~eim 
subro que v.:r$a o prnjcc•o om dis~us-ilo. 

'l'aonb~m •. em minhn upin.iAo, n!lo Co>· 
lho con•ra a creaç110 •la olltleira a o·a~ad 
all··g~tda de que do penu,ltimo r tolaioriQ 
cunsta que as l!scolai do sexo (e1u1nloo 
da Diamantina n~o teem tido f':t~~~e~ 



• 

ciá: ... A -.;,.j,, que' determine a .. pec!é!. 
,.~ D·- · • il •· • ~ 

aicl~~e .de crear: tp1mall :cuna HC?la· 
O,llr. O, . Pe~~M;.-Qma !}em tinba 

• • freq\leD~ qeceaaria ·para c:uoti· 
nnar a exiatir. 

O Sr. T . da Mot14:-Y. Exo sabe 
que ba 11m& gr·ande difrenjD\1• ent.re 
a ,Jrequeocia r( o numero de meninos 
muriculal!o.t em uma eliCOla. 

. Entre .oóa n4o estia aiàfla em pra· 
tiQa o ensino obriga~rio, com quanto 
ha rpuito,. annoa ligure na legialaçao 
mineira; rasao pela qual mui&os pai• 
d11 flunilia. una pt~r negligencia, ou-: 
tros por pu breu, outros porque m9'-
r~ • gn~ndes di:s.tancia.~ das eacolat, 
DIO. fuem seus lllhos f rt.>queofarem· 
n'a.' 

Mas, se, ncn lag:i.re-1 on te existern 
esoÕba,. ellu têm m&tricula tuftl ~i
en~. ou meamo, quando a matricula 
nlo aeja , bUIBciente, ba numero de 
mo:~niuoa bastante para mantel-u, eu 
DI '· nju ruao para se deixar de crear 
e.c:.olaa, em numero proporcional 11'0 
doa .meninos, porem arm para que 0:1 
proteasorea ~ autorida~es eo~idem 
tQdQJ os. seus esforços no. lotutw de 
Qbter quo o maior numero poalvel de 
menino:~ frequentem as escolas e com 
aproY"eitameuto. · · 

Por Wlll8gointe, eotendQ que aiod.a 
a~te argumento D4o proc.lde ou o4o 
é eoffioiente para determina.r a r<~jeiçJo 
do , projecto em drtcus-4o. 

E para mim ha aiuda out~ rae4o 
para eu dar .meu vuto em !uor .•• 

O Sr. X . ela Veiga:-Desejava uu-
Til-o a reapeitt~ da desigualdade na 
dis,ribuiçao do ena[no. 

Q $r.. '1\ ~ M ottq;- E~aa pesigual· 
dade é laslimavel, m:ts !> f•cto de oao 
baTer cadeiras om pumero sulllcieote 

f ' • 'I ~ em um lugcar, ou de haver em outro1 
ttrn numero exceuivo, DIO é rasllo 
para se deiur de creal-ns o'aquelles 
pontos onde ae dem.onstrar a sua oe-
09saidade. 

O Sr. H . Saiu:- A' D.!C&ssiclade n4o 
rol demonstrada, e o relatorio pronjas-
\ameote o cont rario. 
.. Q s,. T. da llottq. : - Si o&o.està eyl-
don\!'rqeote provadá a necessidade deata 
~·delr.a na cidade~ Diamantina, taai· 
bêm ·de maoelrá . ~lguma está demona· 
trada a sua toutiiiJade . 
.. IstO posto, e n4o'estaód'o presente o 
lllustre aprueqtan\e do projecto, e ba· 
~eodo ainda oulrasi ruõea para ae eüp-
P9r 9oe 4sta ~la.e d'e n~idalle, ~n
ten4o qqe.o, P.I'QJ~~~eYeaer approv~do 
em 2 • d1acbUio, para que na a. • o M'Q 
IJob'rtiQ&or, OODI mali OODbeolmeDto dt 

ca'asa, ~sa bl~clib;e~ ·c9ó:i aau'laut, 
co'm aeg tecooliecldo taletlth, ~ra dos 
escl,rec:er, e entlo, melhor toro~mad'os, 
possamos dar WD voto conacleúci<~~o. 

Portanto, olo querendo O'lncorrer 
para q a e o projec&o cala em ~. • discos· 
alo, declaro que dou-lhe o meo voto. 
~iogqem Qllti- pedindo .a palura, en-

cerra-IH\ • diacuuAo e é rejeitado o ad· 
dftivo. . " . , . 

slo appt-ovái:los sem. debate 1 os de os . 
10. e 11, menos na par~ reJ'à'tiva ao pró-
jacto n. 9.' qtie é retirada. 

B' appronílo o de n. ll!. Passa o pro-
jacto com os áddl'tivoa para a s.• dis· 
ó•J&<Io. 

8 ' apoiado e posw em diaooido o se-
fui li te 

Requerfmenlo. 
Requeiro que sejam os addltlvos reili· 

gi·IO$ ern proposl~ separadas. - Jotfo 
Lutz, H . Sales. . 

o •r. Drumond impugna este re-
querimeot.J. j>l porque é uíii'a' novidade 
requerer-se retlacçao em separado dê 
medidas aotlls ile passarem em 3.• clls-
cu~silo1 ja porque enxerga oe.te alvitre 
a morte lenta' que se pretende dar áo seu 
projecto o. 1.. . 

o •r. H. &alee fu algumaa coosl~ 
de rações em susteotaçlo do req aerl-
mento. 

Encerrada a discu"l'lo, fica a votaçlo 
· adia.Ja por falta ele numero lf'jfal, 

Parecer. 
Enlra em discuss4o o parecer n. 25. 
Fica encerrada e a votaçao adiada por 

f~tlta de numero legal. 
Pollr.17:118. 

Entra em 2 • discasslo, que llca encer• 
rada e " votaç4o adiada. o projecto 
n. •t. conteo.tlo artigos de posturas da 
camara de Sabará. 

Entra em 3.• discuss&o, que fica encer• 
ra.Ja e a . :votaçlo adiada, o projecto 
o. 29 de 1.879. 

Instrucç4o primaria. 
Entra em 2. • discusslo o projeán n. 2, 

creando nma 2. • cadeira para o sexo 
masculino na cidade do Pomba. 

O 8r . ..Jottéftuftooa-Sr. pre-
sidente, achando-se em diaouFa4o o 
projecto de lei que crea ama 2. • ca• 
deira de iostracçâo primaria para o 
sexo ma~culioo na cidade do Pómba; 
corte-m~ o de~or de dar a raSio' por 
que apreseotet-o à coosideraÇI.o de 
meus nobres collegas. 

A e$cola publica daq~ella cidade, Sr~ 
p'resideote, tt:m ml\triculado• pa"- maia 
de 120 alamnos; e .poa.a aeseverar à 
casa que a frequeocia efleotiva lia aula 
ncede a 60. 

Alem de•~ ha ~las plrticul:u.w 
aa cidad .. '"Crêqueo'tádü por gralidt 



quantidade de menio.os, cujo numero 1 
pocle ~aipan~o 40-~ eacola .Publica. 

Do conformidade com o regu.Jam~nw 
o. lU, que trata do ensino publico ·e · • 
pJr ,icular, e.tâ' aquolla e..:.eóla no CUI1 
ue 141r d!vidilla; o ~r i~ e$pn"O' que ·•· 
e.~ •111u .. tr-:-da •saejilblé;a, ·. ~tt~n·!uu~O: 
ás r JS(}IIa q)le 1,ubmetw ã sua consitle-
ruçllo, prestará o, seu ·~~io ao projec!. ' 
to que.,ora ,e ~isente. 1Muilo bem). 

Sao lidos e apoíadõs os sPguihte'" , 
i f l ' I 

Addü~P(>I? . , .• • 
N. 1. 

• • 
• 

I " OJereço como adlfi~ v o ao · P.rojel:to 
n. 2 o de n. 55. 

Sala da:1 ~. 18 de Apto de 
1882.~. Penna. 

N. 2. '. 
Olfereço como addi t.i. vos ·os prójoc-

toe o~ 48 e 15~.-.Dru"J()nd • 
.ll:ncerrad11 a diacu•s4!1, fica, a ~ot!l~O . 

adiada pur Clllt.a de_ numuro leg~al . 
O Sr. PresideJllB marca a ordl!ari d'u 

dia ••guint J e len 'uta.a áe8~ao. --13.• SE5SÃ0 Ol.tDINj\RIA AOS 21 
Dt: AGO:iTO úE 11l82. -

PR&BIOBNCI.ol. DO S R. LEM.OB (VICB ·PU• 
SlDBNTB). 

SUMMARlO.-auaoiL'fn.-Qbeeru~ do 
Sr. Moretuollll.-l't:Ojecto..- Obaervaç6oo 
eloa Sra. Salea el'ei :toto:-Parec:efea.~Ob
aorvaO(Ieo doe Sra. • Dromoud; C. Seaa. 
Bloa l'urlea • r.t . Fulgeucio.- Otúm do dw. - :!.• leitora de projecloa. - VouÇ(lca adia-
dao.-Tbealro de Uberaba.-l'oDlea DO ltio 
Tojuco • · DO Rio Vberalia.- luotrucçlo 
pruoorla.-Categória ele Cregunia.-Ooa-
curaoa doa Sra. 'J.'. da .Molu, ti. l>•lea, M. 

· l'ulgeocio e l'ai:tlo.- l'oate do 1\•o dao 
Mor tea.- l:'ooturat.-l'oaue o o kao Quo. 
bra Aozul.-Kotracla do Uberabà.- C1/lnar• 
ca.- Cump·a d.e poõlte.- IJeoomiAaçio do 
(r~guexia.-'Oa'oalooaç•o de agu~o.'-Ap~eo
tadoria.-Aoaua~o de !•aoudaa1.-J.;~l~ ltor•• do fresuu~&.-ADAe:taçio de ,.,,.. • 
torlo.- 'I:bea,tro de ~· Jo4o d'Bl-~e}' .~Ma
Iria de ::). Joio d'i!l-lUy.- MaiMZ da Ma-
dre de Oeoa do Aagú.- &otrada de Mari-
ano& ' l'oate Nova.-.Batra4a do Cbiador 
ao KapiriiO Suto.-IMo~o de impootoa.-
Eucuçjo de l~i.-Categqria ele Creguezia. 
-Obaena~Oea du Sr. S 1'erraz - Carra de 
pbsr.r...:eulico.-ADDe:t•çio el.e.fa&eDda.-
Categoria de fregueJJa.-Adjliuvot 1 • 

A's 11 horas da manha, fa.ta a cha-
mada •clluo-ao~, prts~ntes 3J Sr~ .. de- ' 
p,u..,Joa lühanilo com causa parttcapa· • ··da os ·~1s. Oarao de Oorom11odel-e A. 
do Amural. . 

A bro~·ae a •8f•lo. 
E' lida e appronda a acta•.da an-

tac&deote. ' 
o Sr. 1.• Secretdrio dt.conta• do se-

• JUint•:. I 
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0 ,"f ANN~Ea. 

· ' '!''' . ' 
nesta~ ~ IM!lo thonra~O' ~eralado, 
4iguo' i_.lprelóhtante do . ~;· d11trictv 
(àpo/4di!$) uo IÍÍtltiílo. d& mostrar· qu'e 
aa JJ~ftdld~s do &.ta&'etie& aAo ·qua;~ 
~eme~~- pdí,~s1e,. ~nge de correapun-
der8!J! ao ,d&SeJl) dos povoa,. de ~ttewlo- 1 

rerQ J. 1s~~ c~m'mç~i~ade, : a ma&u'r .par-
ie das· Teles àõ ~h-em para :tra'ztr·IILea 
prei;Jo,, ~eiiWníJo-os _até: ~a. duTída a 
respeito dâ oomarca, munlCIJliOOU Cre· 

• f i: ' 

gue~~~ flD~ Pl!r:tencem · 
S. ~,o: réálide4te téln ra~ao, e eu o 

acomp~~\> nesse módtt de pousar. • 
~ps, r. 'prOfitltlJllO, 1:0mu repr•lell· 

taiite do' · • • dísJrieto,''e ·mais jl&reo:ta· 
mente do m'uniélpt íle S. Frao·cí.aeo, 
em, uma de cujàí ' 'gúesíiÍI exe1 ço o 
~~'$~íato;·. oió1poaso;1loje q~e tambe!D 
te a .• aentolheata casa, de1:xar de Ylr. 
pr~r umá mecliíJa de eatatiatica, quo 
é a repàraç'lo de' uma Injustiça que 
fõra fe1ta Aqutlla. fregut>zí11 no biennio 
P&fl:&~o por esta àl>eiD blea. 

N'uinà d.aa sessoea d8ll98 bienoio, Srs., 
a ~ei n. 12704 'de OO·de NuTembru de 
IsSo Urou da ·fregu!zia' de S. Romlo 
uma' parte de lerriturio, para anDO• 
ui-a A do~ Sant'Anna do Oaplu· Re-
dondo, quo. d'e!se t~rriturio. nâo precl· 
aa~a. cauâantlo esfa mod1d.a grande 
c:Onirariedade aquellés habi tante~. 

i' .E•, J.Ois, a repara~lo desta injustiça. 
qúe", levou-me a formular o proj~o'o 
que hoje çenho submeLter A conaade· 
raçlo da casa, e que é o seguinte (M). 
• E' po!'Sivel, S1s., que utu ou uu'J"U 

particular tivesao p~dido a reali$açau 
desta medida, mas em geral ella nao 
Podia 10r, e na o era, de~ejada pelos 
~''bitant a da parte dosmembra la, qu,e, 
einbQf~ llca.;aem mais proximlltl da :;ode 
da f~;eguezia ,A qual esta o perlenoeodo, 
llo liíterceptallo3 pur dois caudalosos 
rlbeira01,~ue nos temp·1s chuvosos olo 
lhés conc&lem pauagem. . 

Em via,: a desta rllliA••, e~per.> que o 
meu pro~eéto aerA approval1u pel11 us-
aemblea, aem cnntest:lçlo alguma. 
(Muito bem). 

SAo lidos e Uo •a Imprimir o~ se· 
gu:ntes 

Pt'Oj~Ctos. 

N. 160. 
A aasemblea legislativa pr.>vilicial 

. de Minas Gernes decreh: 
· .Art. 1. • Fica ~· g!!verno autori•do 
. a de~p~n~er pela . ve(ba""''bras po~i
.~.~1 :. , _ .... ~m !J,s reparos d11 pon-
te Eoti o tlo ~. Antonio, na ettnlda 
da Oooceiçlo do Serro para esta oa-
fltal,e ~ CXIlll Oi COQÇOI toe Da 88• 

tradâ do' arraial d.e N. S. do P. tld 
de Quanhies . '' 

Art •. 2. • Revoglo· se as diap~sições 
em contrario ": 

S"la ~iiJ .a6$1klés, ' 21 de Agosto \ie 
188.2 -c. Sena, Núno • Lage, M. 
Fawl.,ao, A. Z:acar~ H. Saiu. 

N. 161. 
A a~àemblea l~gislãtin provincial 

de Minas Geraes 'deé:rotll: · · · 
Art. unieo. Oontlouarà a perten-

oer â freguez1a de. S .. Romao, du mu-
nicipio ~ti. S. Frt.n~iaco, o teqeno co!D· 
prehen-htlb da foz Ju Ri•l P'.1racatú' 
em ltnba recta b fazendas 'rios Ça- · 
pOes, B:~rrelràs e RiaéhÔ do Çampo na 
margom do Rio UrucU:iâ,' que lhO" foi l 
desmembrado pala ~ei 'n. 2701 de 30 
de Núvembro ele 11!80; flcaodQ a•ailn 
tlerogada a rl!feritlá -lei; revc•gadas 
as di~posiçõ'Os 111n contrario. 

Slllá" das aé~õlis, 21 de Agosto de 
18:!2.!...Sale$ Peio;otà, k . da Luz Se-
l'eriano de ·Resende, Padre Ke,.dole, 
Moret~shon. -

I 
' · N. 162. 

A commissã'o 'de po.lére3 offerece o 
aeguint.l projeoto. 

A assemblra lngiahtliva provincia l 
de Minas Geraes deoeeta: 

Art. I. • .f'ica em vigur, p , ra a 
legislatura de 1884' a 18:!5, a lei o. 
20g9 de ai do Ooze&Íibro de 1874, que 
provê sobre o sub~ldto dos membrO:J 
da asse.nhlea. 

Art. 2. • . ij.evogão-se as disposições 
em contran o. 

Sala da~ SOSS08l>, 21 dJ Agosto de 
1882 . ..-B. Fortes, A . Cesario. 

N. 163. 
A as.oemblea legislal\va provincial 

de Minas Geraes decretll: 
Art. 1. • Fica desmembrada da. fre-

guezia .da cidade de S. Jusé d'El-Rey 
e annexada A !regaezia do N. S. da 
Conceição de Prados a fazenda óeilomi~ 
oada~rontad~ M,ur~o-,pertenceoíe a 
Alltonto Eugen10d Almeida Franco Ma-
noel Jo~é d'At'meida Franco e José Mar-
ce1ino d'Almeida. 

·Art. 2. • J:o'iclo revogadas as dispo• 
aiçlJea om contr.Lriu. · · 

Sala das sessões, 21' de Ago~to • de 
1882.--J()(fo Luis, Setl6riano de Re-
$ende • 

N. 164. . '· 
A assemblea 1egblt'tiva provincial 

de Mina' Geraes decreta: 
··Art. ooi.co . ., ~: oreada p ma calll'i r :1 

de instrucçlo prímarra para o ~ei:o fe• 
minino na freguez.a tlu Cajurú, mubi• 
OÍfiO 4o Pará, e outra f&ra o ae~!l 



mucalioo no dlltrJcto do NoYn Lo-
rena, municlpio do Abaetê; revogadas 
u dispoat~s em çon&t·ario. 

Sala das SO>ISÕel, 21 de Agosto 'de 
· 18~2.-Â . Zacorúu, Padre KerchJle, 
NuM Llge. 

N. 165. 
A aseemblea legislativa pronncial 

de Miou Geracs decreta: 
Art. unico. Fica o goTOrno au.to· 

riudo a auxiliar .. obras da matriz 
de MaruílbllP, municapio de P1tanguy, 
com a quantia da l:it000$000; rnogada:~ 
u 'dbpost~ em con&Mrio. 

Sala dai ICISOes, 21 de AgosiO de 
1882.-A. Zacarias, Padre Kerd.ole, 
NuM Lag1. 

N. 166. 
A a"emblea legislativa provincial 

de Miou GeraeJ d11creta: 
Are. unico. 8 ' o governo autoria&· 

do a mandar proceder aos coocert03· 
D~9rio.~ na ponte do rio Parâ, da 
f reguezia do Cllja• ú, ruunicipio do 
Para; revogada• as dispoaiçôes em et~D· 
t rario. 

Sala das aeasGes, 21 de Agosto de 
1882.- A. Zacari~U, Padre K erchJle. 

Pttreceres. 
O Sr. Olegarlo apresenta, por parte 

da 1. • cowmusao de propostas. parece· 
rea conclul,ndo c11m !l• project.oa na. 167 
a 172, contendo artigos d11 posturas das 
camaras do Curvello: Formiga, Oaran-
gola, Carmo do Pa rnabyba e S. MI-
guel de Ouanbll.es. 

Para 2. • leUura. 
O Sr. Stmta Cecllta otferece, por 

parte da 2. • commlas&o de proposw, 
pareceres concluindo com oa project.oa 
na. 173 a 175, contendo art.ígoa de ,pos-
turas das camaru da Ponte Nova, .Eo-
.t re RiO.S. e Cabo Verde; e para teroií: 2.• 
dlscuaslo os projec&os os. 1~! e ê!OII de 
187'7. . 

Para a ordem dos trabalhos. 
O Sr. Jl. F amtfno oft"erece, por parte 

d! oommJsuo de estuistica, para 2. • 
dlecusalo, os project.os os. 28 e ~ e 
mais o seguinte parecer. 

'/I., 90. 
A commisalo de estatística, A que foi 

preaenie a representação da 01tm&:ra 
municipal de Passos, pedindo a revoga-
çAÓ da lei que desmembrou d'aqutolle 
JDil'Diclplo e annexou ao de S. Sebilstilo 
do Paralso as freguealu do Aterrado e 
Gar impo das Canoas: 
Oon~taerlndo. l. • que os habitantes· 

daqnellat tocalldadea ollo desejlo essa 
tranarerencia. ~rtto que representao 
em ten&ido contrario. 

2.• Oonaideranclo .q~te, em matarias 
diSta ordem, dn•ae al~nder a com-
JDodidade doa JIOYOI. , 

• 

J')',:l. 
,. I 

3.• Considerando que, ainda quo nlo 
boa yesse. como h a, rep~ntiÇ>lil _,,,. 
habitantes d'àquel111s dóas llocalidadllll 
Í!m oontrárfo A p1·e~en1e represeotaÇfoO, 
as treguotíll'll d.r .u erradu e Oll~·~vo 
das·Oaoou devem cuntlouar a per&.eo..:er 
80 termo d01 S. ~blll!llll.u, VisiO como, 
cooCrontadu aa di~tan.:•aa. 6c:JI> ,tJ!.Üs 
prox1maa deste termo do q_ue do de !'as· 

·sos;é.pois 1 do~ pareéer que esta '&ss'ém61Ja 
· n~o f.l~ooa !l pro1ente çepresinCaç&ó; ~ 
conUnuaodl) a pertencer · ao1 terdll:)l • de • 
s. Sebaatl' '' do · l'llraiso aqoellu fre, 
gúezias ' do Aterrado. e Oacimpa das 
canou. . , : . 

Sala das comm1ssões. 2l de Agosto 4e 
188<!.- M FausllriD • .A. Zacartas, t. 
NafJarro. · · -

F~~1ao sobre a !Jle~ par~~ álo.~derp. -~b~. 
t rll .... bo~. 

O Sr. Bias. Fortes oll'erece, 'pqr.Parfo 
d& cotnu•tl!Sllu d!l pud., rcs, um . vârttéer 
cooclutodo com o seguiote projecU>.-

N. 1 i6. , 
• A's commi.lsões reunuiua de. poduc~~ 

e segunda de fazend& foi pt:e$1{1llq p 
r equerimento dv Dr1 Godufr'ldu Si.lrl!~- · 
ra da Mo~u. engenheiro,, do ·terceiro 
d strict11 d~ta pruviu.:ia. oo qual , ped0: 
a está a<setublea que luo mautl~ pagar 
seus ~encimentos desde 4 dtt Muço de 
18~1 até 29 de Abrtl du m~tUu Jti_I.Do1 
tempo em que e~tevo no oxercicio d'a-
Q,U!!llO cargo, ~em. pre.euch~~.r • ·•f orma 
hdndo du ro~J11'Chvo )urament.Q. , _ 

Oun>idera ndo as CUIIlmissõo~, á vis~ 
dos docamtntos que instruem o roque. 
rimenw, nAo tor sido a lalta da d1ta 
Curmalid odtt por culpa do supphcanto, 
e que a rep11rt içAo de obr as pu'hlica~ 
informou dtl modp Cavora;vol ,â sul} pre-
tençilo; é de par<!Cilr que .se lodopte o 

• • seg um te pt'OJecto. . 
A assemblea legidati v a proviacial 

de Mina~ Geraes decreta: · 
Art. uu ico. O go,·eo no da província 

mandurá pagar pela verva- iu!lerpuJ-
saçOos- ou out ra quafquor do orça-
mento .Yigente, pela qual. poosa--éor~or 
a dijspeza, n I!Dflurwncm tios 'I[<~}IÇi
mt-ntus du Dr. GoJufoodo SUv~ird ~a 
·Mutta, corou engeubtiro do ierceiro 
di$tricto desta pruv111..:ia, a ' conlãr- de 
4 de M11r ço a 20 do Abr ol do an uo de 
1881; revogadas aa dispusu;ões em con-
trai io. 

Sa ·a das commi~õ~s, 21 de Ag••sto 
de 11!8~.-Bias. Fortes-, A·. Oesari'J, 
Bania Cecilw , J ollo Luiz, Miranda 
Ribeiro. 

A commis~ll.~ de poderes, A que foi 
submaltida a ibdicaçlo n A! sobre a 
necessidade desta ássemb\GW 'repr-.eu-

• • • • I , - tf' ,.; • • 



• 
tar ã camnra dos Srs. deputados acerca 
dad~cisao do projecto n. 150,a respai~u 
dos limites entre ~ta provincia e 11. de 
Goyaz; é dê parecer •tue Sol dirij'\ a se-
gaints represeuhçõlo a ess1 augusta 
camara. 

c Augiíatos e digms~imos Srs. repre-
8entantes da nação - A a~se:nblea le-
gislativa provincia l de Mtna!',nO intuito 
de zelar, c·11oo lhe cumpre, o~ altos io-
t.r~ssra da provtncia, e no empenho de 
uma vez para sempre ver cortados os 
condict a que a prolongaçao da peo-
dencia pode levantar, vem soiicitu a 
e3sa augnsta assemblea, que, com a 
dedicaç4o que c.Jusagra uo~ negocio~ 
publlcos, se empenhe l'ara que na pre-
sente s~,Ao pus~a di~cutir e atinai 
votar o projecto o. 150 de 17 do Agos-
to de llS65, relativo ã llxaçao dos li-
mit~~ controvertidos entre esta pro-
víncia e a ele Goyaz. 

Sendo de mantíesta utilidade a so-
lução de. ta que,tto, à vb ta do; alto~ 
intoresses que soa permanencia affecta 
e dos coridicto~ de que p •de ser causa. 
confta esta assemblea que soluçao 
prom1•ta e 1mmed1ata !'6 dará , e em 
nome da pNvincia reude a es~ augus-
ta a•semblea os mai< sincero• agnt•le-
cimentoi, se for a ttendida a repres~:~n
taç4o que lho dirige. 

Deus guarde a VV. Excs. -Sala tlas 
aesSÕ1!s da assemblea pr..~vinc: al de Mi-
nas Geraes em Ouro Preto, ao~ 21 d .. 
Agosto ele 1~82 -Biq,.~ Fcmes, A. Ce· 
1ario, Miranda Ribeiro 

A C'lmmissa.o de poderes, de consti· 
tuiçllo e lei~, tendo presente a iodica-
çao n. 3, r elativa á conveniencia desta 
aasemblea representa r ·ao governo ian -
perial sobre a necessidaa.le de ser ta·a-
çada a Unha diviaoria entre esta pro-
viocia· e a do Ri·• de Janeiro, na parte 
em que 11quella confina com esta, no 
diatricto de Santo Ant·mio dos Brotos, 
do municip:o de Santo Antou o de 
Padua; é de parecer que: 

A ttentas aa vantagens de interesse 
publico que visa o objecto da ref~:~rida 
indicaç.lo, esta a~mblea repre~ente 

"eobre o assumpto ao governo de S. Ma-
gesta!lu Imperial, por intermedio do 
ministnio do imperio, 11fimde no po•Jcr 
legislativu ser iniciada, promovida e 
obtida, quanto ante~, a medida l egis· 
lati v a adequada á sol.uçllo da a Iludida 
qaestllo de l•mites. 

Nt~st:lll condiçõ. a, opina a commhslio 
seja dirigida ao govtroo imperial a r e .. 
p.reaeolaç4o abaixo formulada. 

Seqbor 1-A- aesemblea l96islativa 

provi,ocinl mineira vem.respeito~amen- :. 
te perante V . M. Imperial soli'citat· !ie ~ 
vossa alta ~< ttonçao provimento P,arc& 
uma uecessi.Jade publica, que se lhe 
aflgura- ihlldia vel, qual a d1 , ser-U-a• . 
çarl a a hnha divisorta entre 881a .pro-
viucia e a do Ri •1 de Janeiro, ua par te 
em que áq uella CJo.fiua c ·m o di$ta ictp 
de S!iuto Antonio dos Brotos, da 
mesma provinc:a do l'lo de Janeiro. 

Caohece Vossa Magestade Lmperial 
os mate~ que resultAo, para a ordom., 
publica, da auseucia de limitação, .:lefi-
n:da e clara em t errit •ri:Ja coruprehen-
did••S e ntre prov1ncaas que :se c...oflnlo. 

Nâo u só a admi'uistra<;<lo das proviu-
cius lim•tr.ophes, •1ue suffre, em seus • 
variado~ ramos, ''acillaudo, incerta 
em ~ua aCÇ'I••· A segurança individual 
tumbem se \'ê aff~cta..!ad11, vivendo em 
continuo 11 larm11 O$ povos que habit4o 
es~,.s to-rrit •r io, e sua5 convioiuhauç,1s. 

Ne:.te ca>O, seubur, està o terdtorio 
desta vr vincia, que detronta co.u o 
daaaricto de Santo Antunio dts Urutoa, 
da província du Riu de J ane;r o. . ; 

A assemblea J' N vincíal mineira, p 1is, 
·interprete da a noces;iclades· aa p1 ovin-
da, vem j unto an govorno de Vossa 
Magest111e lmp~rinl pedir que provi -
doncia legi"lativa seja quanto antes 
tniciaa.la no parlameutn, Hfl. m de ser 
fi, mJda u linha divisor ia entre esta 
proviucia e a do Riu de Janeiro no pun-
t. ~m qu.e~tão. 

Dtlu~ guarJe a V. Magestade Im· 
poria\. 

Sala das ~mmissõos_. ~I d~ Agosto 
du 1882 - .Varandlt R1be1ro,Baas For-
fes, ·A . Cesario. 

A cnmmis ·liO de poderes, a que· íoí 
prd·en to a in Hcaç.lo n. 5 ; consideran-
do qull o pcdHiô uclla con tHlo é' de in-
teira utilidade para esta prl\vincia, é 
da parecer que ~eja dirigitla. á a&em-
blea geral a ssguinte representação. 

Augustos e digui:ssimos ~u. repre-
a~ntautes da naçao. 

A .ussemblt•a legisl ativa provincial 
de Manas Geraes, no exercício das altas 
aUribui<;ões que lhe confere o acto ad• 
dicional, no empenho de ver em breve 
se rasgar horisootes ao udian'ta r;Dento 
materinl dest;J, província, que sô.préol· 
sa de an:maçau dos podere~ publicos 
para occupar u.m lugar de honra nos 
festins do progresso e civilisaçllo, nllo 
p·>de deixar c ·r rer á revelia e demo-
rar-se !l sa.ncçào ao grandwso j•ro:ncto, 
que pJnde de deciae.o desa&' augusta 
corporllç4o, rel!atiTo á garantia· de ju-
r os sobre um capital de 61000:000$00Q 

• 



ã companhia qne lenr a elreito o pro-
loogp.mooto da estrada de Cerro até â 
~gero do Rio Grande em direeçlo a 
Uber.aba, o qual é da mais imroediata 
coonoíoocia à riqueza e aos roter-
pu~ico •. · 

Demoutrar d..tll lhadameote quaes as 
proo:etl:lll que envolve U.o auspicrosa 
kntatiT3, quando d o Jocootestaveis as 
vantagens quo diman10 da Yiaçio Cer-
rea, eateodeodo seua tril!los as regiOe$ 
que juem no eaquec•meoto, é repetir 
ociosamente o que se impoe á colliCio~n
cia de tO'l.,s. Ouoftll, poi$, que esn au-
gusta assemblea, que jamaia regateou 
seus faTores ~ emprezas coogenerei, 
serà aol tcita em rpceber benevolamente 
este justo pedid· ·, e, em nome do pL TO 
mineiro, reode-lhe OJ mais sinceros 
agradecimentos. 

Sala das commiuOes, lll de Agosto 
de 1882.-Bias Fortes, Miranda Ri· 
beiro, A . Oesario. 

A ímpr unir. 
O Sr . Neuon requer diipensa dtt 

impresslo e de interstício do projecto 
de repr8!entaç&o eroanado da ilulicaçAo 
n. 2, que diz respeito aos limites da pro-
vincia de Miou com a de Goyu. 

A caaa concede a dispensa requerida . 
O Sr. O. Sena oll't~rece, por parte da 

comm i1111lo de iustrucçlo publica, para 
2.• dl~cuUão, os proje.:tos os. 32, a4 
e 37. 

Para a ordem dos trabalhos. 
Oll'erece mais o seguinte-

Parecer. 
A comml$slo de instrucçlo publica, 

ã que Cei prosente uma representaç&o 
dos habitanteJ de S. Miguel do P•ra· 
c icaba, município de San ta Bubara, 
pedinllo augmento lle ordenado para u 
proCeasor Emilio Augusto d'l Sousa 
Tellet, por ser a aula do mes:oo pro-
fessor frequentada por mai$ de no~en
ta alumuos; 
Coo~ideraodoque é muit ' justo o pe-

dido daquella poYoaçlo, puis que ao 
augmen"' de trabalho dava corrl!ipoo-
der um augmento de sala rio; mas, por 
outra part-:, coo11derundo qne o caso 
em que so acha es~e professor fui pro-
vbto pelo art. 32 do regulameutu o. 
84 de lhle Novembro de 11:178, e que a 
exoe1•QllO craada a seu Cuor ll6rà lugo 
estendit.la a dutros, que se aobAo no 
me~mo caso, isto é, com uma frequen-
cia superior a sessenta alumous ; é de 
parecer que soja enviada M!!a repr·e-
acntatlo à presidencia da proviucia 
para os.lln• do j& oit&lio art. a2. 

Sala 4_. OOIIlmi..O•, il de Afoato . . -

de 1882.-CI Sena, Buu Fortes, T . ., 
da Motta. 

E' pusto em discuas4o. 
O 8r. Drunaond1-Sr. pr8$i- ' 

deo\0, V. Exc. acaba .. de mandar 
proceller â lei tura do parecer da digna · 
cv.m.mbalo dt~ &n.ti'uooau pu~~icu,' que 
reJeita & represeotaç4u do~ •liabi ~autes · 
dll Creguezia do S. Miguel · dó Piraci- · 
caba, ter&oo de Ssnt.& Barbara, relali~ 
vamen te ao$ C a v ores q u8' os me~n\óe . 
eotende:n que devem ser Ceitn~ rio pr'b-
fessor da mesma Croguezia,·Emilío A'U-
go•to de S. Telles. 

Sr. preSidente, ollo podendo aceitar· 
o parecer que acaba de ser lldo, e nem• 
tampouco JrresLar-lbe o meu vow, e me; 
p:ueceodo qne u pctlcioo~~.rro de que .a 
t rata, corou dil-c a ropreseotdç4o, co-
berta do muatas u:~.ign~tturu e aeompa~ · 
nhada de vallosissamos dotcumeut .. s. é, 
ua realidade, uur profe$sor di~tmctbl e 
digno de merecer desta casa uw auxi-• 
lro, uma animaç4o, pelus re(evautes 
serviços que h a pro~tado ao mal(&:lterio; 
recunbeceudo qull esta assembl 11a, em: 
anno1 anluriores, cumo pruvoo-no as: 
o .. ssas col111CÇÕus du lei ~. tem si•lo ge-
nerosa na coue&sâo do C a v ore~ adeuti-
cos aus profUS!Qres que se tl\m• d\-'tt'lr-
gurd,., como. aconteceu a respei to do· 
professor Ttlrra e outros ; sendo corto 
e demonstrado pulo:1 documentos que 
acomp.ohlo a petiçll.,, que o prof89!0r 
de qutl ~e i rata tem o& ~ua. e,cola uma 
frequencia tliaria do 70 a 80 munino~. 
que ali i recebem o ensino regulurmen• 
to, nas condições du lei ; eãtrsn•lo do-
moostrudo ainda mais que, na occasião 
dos exames, magn•llcos resultados sao 
obti'.los dnquella o.cub; eu acredito quo, 
sem vtolarmos a lei, e seguindo os jJre-
cedentes, po'.lemos fuzer áquello peti-
cioouio um pequeno Cavor ou graça, 
auen lendo as.:úgt aos justos reclam~?s 
dus hubituntes da ft·eguezta du S. Mi-
guel de Prracicaba; tanto mni' que na 
lei de orçamento actual es&â consigna-
da ja, como demonstração, por parte-
desb a,somblea, do reconhecimonto do; 
relevantes serviços por e~se moço pce• 
sladt~s, uma medirJa que significa que 
nilo se trab de um foncciouurio cum-
mom, 011..1 srm de um professor que se. 
tem dedicado com todo o esmero á sua 
pru6ssllo. • 

O :>r. Severiano ele Resende : - Ha • 
mui tus UULI'n;. n~SS<J ClUI". 

O Sr. Drumontl: - E' a~sim. Srs., 
que na lei de orçamento actoul se ucbf\ 
coJujgoada uma Terb:l d~t20D$000 para• 
C .. l'rofea.or1 a Utulo de &uXii iO'f'R: 



oompra de liv"vs e aluguel de casa, 
ruas que n&o é lenlo o reconhecimento 
desta u.emblea pelos ae111 bJns ser-
vioo~. 

O Sr. BiM Forlet. -E' bom que 
conre:~~e ~ abuso. 

O Sr. Drumond:~N.xo é abuso, Coi 
uma medida que pa~•·•U a•tui aem a m•-
nima c••n&estaçlo, c unpoud11•S& entre-
tant a assemblea Je membros dos dous 
partido~ ; e como 8Sll4 , outras Corao 
votacba. 

Auim, poi.t, formulei umu emeotfa, 
que Yt.o manJar â mesa, no parecer 
da oommilllo , e eapJro que ella me-
recer& o ap 1io dos 111eus D•Jbrea Ôl\lloj· 
gu de um e outro llldo. 

E' a Mlguin'e. Lê. 
E' apoiada e entra c •njunctnmente 

em cliscu:s.lo 11.segainte 
Emewla . 

Que fique o profea.or de ioatrocçlto 
priluaa b d& freguezh de S. Maguel du 
Piracicaba, Kmilio Augu.tu de So111a 
Tellea, gozando daa nntagens e pri VI· 
lttgioa conCerid· a aos prorossorua. nor-
mallatu 

Sala das seSl!ões, 21 d11 Aio~to de 
1832.-Drumoná 

O 8r. eo.t.a 8ena:-Sr. pre-
aidente, . ... das aa con~ider~ adJuzi-
du pelo D·•bre deputado residente na 
ltabira, aconsel!iaodo â assembl8a que, 
rejeitando o parecer du commissâo Je 
laatrucç:lo publica, con,iJer.t o pro-
fessor Emdio Je S. 'l'elles comu uorma-
li•ta, a.lo mu1tu seaual.ua e fundada i na 
nrdade. 

Com eft'<~i -o, aquello prufoaur, como 
H vê da representaç:lo dos p vos da 
fregn~zia de S. Mogu,•l do Piracicaba, 
tem na sua escola um numero supe · 
rior a 90 alumnos; cumpre pnfdlta· 
mente com seus devere8; os exames Je 
aeus discípulos mostrao que ellos apren· 
dem com grande aprovettumento. . 

Entretanto, o meu honrad.J colluga 
oompr11hende que a comm:a.ao de in· 
at rucçao publica nlo tem de vir ped:r 
conselhos â assemblea sobre o mudo de 
oouaiderar estas representuÇ('les e p'!di· 
dO!<; ella deve conCront a l-os com a lei 
o somente na conformidade de. ta dar 
o aeo parecer. 

Ora, o que pedi rio os habitantes da 
fa·eguezia de S. Miguel du Piracicab~f 
Que ae d~sse ao professor em quesllo 
augmen~o de ordt~nado, Buando a Cre· 
gueaia oom e3sa unlca escola; ibto é, 
quP, eiJ\ na de 18 c rear nova cadeint. 
ou nomear u~ profeaaor adjuncto, na 
ta~r• do art. 3i2 dortful,mento o, 84, ... 

delde que a fr<qneocia da cadeira ex• 
isteoto 6 de maia de 60 3lumo?~, se 
augmentasse o ordenado de txistonto,-
flcaudo ello com obrigaçtt• de ensinar 
a to::los os meninos. 

A commisslo, achando que a pet:çlo 
n lu Jlodia aer atton.ti•la. que a. usem-
blea nllo podia d»r e>se augm~oto de 
orJena·lo, fui de parecer que ae remet· 
teste a reprcsentaçlu o d ICumeotoa â 
S. Exc. o Sr. presidente da província 
para qnu e,ta nomea 18 um prof'e:110r 
11djuoctu. 

Da mesma maneira, ao menos em 
meu nome, se Mo D•• da c •mmisaao do 
que laoo part •, declaro que nllo aceito 
u e111euda du n(..bre d~putaolu, que pro-
pile que se declare normah~tal'sse pro-
f'eaiOr du quo trata a representnçlu. 

De1de que a loí detoa·uaina as condi· . 
çOe~ que devem •satíarazer os pro-
fessores que qu11erem bt : nor ma· 
listus, com que di reato, com que moti- . 
VO d11 rorça maior VlliUUS nój abrir 
uma excepçãu na lei p ·ra razer Cu o•· 
a um oídadl•1 d·•terminllda·f 

Sinto, repito, alo pollllr ncompanhar 
o nobre deputa-lo, 1111 o collega de d!s-
tractu; qut&P.ra que a a-semblea, to· 
mando ew ccnsidera~o u werecamento 
desse prof~sa 1r, cuja causa adt"oga o 
meu culiPga, lhe dt!~ uma gratalica. 
çllu; mas acho que - n:\u ha lei oeste 
etJntiol<>, e entendo que a as~emblea ndo 
po•lu ubrir excepçõ11s dutas, sem at-
ttluall!r igualmente a todos os que ae 
aprestnl.urem nas mesmas coudiÇ('lea, 
quo sento numerosos, sobrecarregando 
ass·m os cofres da província. E' umn 
me•hda de ju·t iça o de economia. 

Voto, po s , contra a emenda. 
O ~!~r. Dlae Fo•·tee:-Sr. pre-

sidente, aempril firme n.J propoJitu de 
oppur-me a qualquer me.lída que vâ 
de e~Jcontro â~ prescripçcJes du ldi, ve-
nho s:utentar da c:1mmi:;sllo do instruc-
t-'" publaca u parecer, intlefedodo a re-
pres •otaçao dirigida a e$ til assemblea 
·polus habitantes tia Creguezia de S. 
Miguel do Piracicaba, pedaodu que se 
au11monte o ordtn'llo d11 refp~ctivo 
profeSior. 

O no>sJ illustre collega residente na 
ltabira, oilu M confurmaudo com o pa-
recer da commissllo, rropoz uma me-
dida que eu considero do (uvor .•• 

O Sr. DrurMnd:-Eu confessei. 
q S1·. Bias F orles .. . e desdi! qu.:~ 4 

ualm, ou me oppoobo francamt~u,o. 

• 

O S1·. Seoerúuto de Ruende: -Se é 
favor, é 1reoi•) a\teudor a todos. .. · 



O Sr. Drumonii:-Cad·1 um · faça•t!e 
sus parte o 1que puder. •· 

O Sr. Bia1 Fórlei:-E' ama medida· 
de faTor onerosa ' aos cofres puolicos, · 
pnrquo nln tom por Oro galard111r Oi 
aerviçosd • bom profOS'Ju r, p •rem sim fa· 
z&r C•lm qoe l'"r e3ta f11r rna po~sa l!lle 
ah:aoçu o que pretendem os repr03en-
t 1ntes da froguczià de S. ·Miguel· do 
Prracleabs, isto ~. augmentt> de orde-
nado para o (lroft'l :or. 

O Sr. D,1mond:--E' uma reconr· 
pensa de seus semçoa. · · 

O Sr. Bial Yórtu:-Mas a lei nlo 
permit io; e nót oao bavemcn de dar o 
trhte espeetaeulo de estarmos aqui de-
cretando lei• para aer mt's -os·pr1meir.~s 
a nao cumpril-as. (Apoiado$1. 

Assim pais, iosi.ti l'ci sempre em op-
p:>r -mo a quaesquer medidas quo· vao 
de encootro à l11i, nGo >Ó com mintra 
f rac11 pala vrn, como com o meu vot '· · 
(Apoiad{>s). Dc~cbro A casa que este 
aerâ s~mpro o pt ocedamento da coma. r~- · 
silo e, s1 a n~se111bloa fizer e~tn eo•aces-
a~o. nós·na•1 tt-remos ma~&. hmpo algum 
pnrn trntar de questões do mteres'e para · 
a pr .. vincia, porqol! IIS pret9nçôes se 
mui ti plicanlo. 

H•1je mesmo u commlssãQ de instruc-
ç!u publ ica teve de dar pnrecer contra · 
uma senhora que pretende eousa iden-
tica, ÍSiO é, ser conside1 ada profl ·siom1l, 
segundo o r~>gulamento n. 84, quan-
do nlo tem os e:umes ahi exigtdos. 
. Ei~, poi~. as rasões que teve a com-
mlssao para dar esse p~recer, reto qual 
voto, assim como voto contra a emen-
da apresentada. pelo nob;ll depuudo·re-
sidenlo ua lt<.bt.ra. (M uilo bem). 

O 8r. Mnnoel J<uJge n e l o1 
-Sr. presidente, parece que a qut>Stão 
que no:~ nccupa deve ser decidilla em. 
f11ce das leis que regulam a mater ia 

S..;;undo o art. 32 do regulamento n. 
8-i, logo que um1 escola tem mais do 
00 alumno:sfr equentes,ou pode-se creo~r 
outra ou o governo pode nomear um 
prof<!asor adjuocto P""a auxiliar o pro-
prietario. 

A commisalo podin seguir um .ios ' 
dons alvitres: ou, tomando em cousideo 
raçlo a repr.uentaçilo dc;s babitar.tes de 
S. Miguel dn Piracicab:t, · 11prt~seutar 
um p• ojoelo creondo 2. • caddra, ou re-: 
metter a r~>presentaçllo ao governo para 
este nomear o profes:or adjuocto,de que 
falia o a rt . 32 do r .. gula10en1o. 

Portanto, n commioalo and.ou perfei-
tamente neeta materia, e a emenda do . 
DObre deputado resideo•e na ltub:ra 
p10 ltm •iJni4ca91o alpma, • · nt>m . 

• 

• pode ser nceita ·pola nsientlllél!.. (A~ía:. 
dOI). ' '"1 •• 

E~tn omel'llla dispõJ que fl.:árâ 'o vru-
fll sor du freguczit, tle S. ~~·~ual • do Pi· 
ractcab '• E uiliu Augusto 'l'qlljl•. go-
zando d11:1 vautag.Jn~ e priy1\ogÍi>s' c:un-
cedillos aos iirotesroroi uorm"lí ~ta.s. • · · 

Úrd, ainda 109>1011 quandJ se:a\olllaJj-
te emenllai sejà uppruvada, este pr.:.td!-
sor nllo tora <.'o ns~guirlo c.õUsa :Hgd'uiil. •. 

O Sr: Drumond:..:..E:~tãu 'v<>tu pór ·· 
ella. . ., • 

O Sr. M. FúlgeMio;-Ml$ V. Exç. 
snb3 que nó• d·H·en\os ublferva\' ~ t'e· 
gras. a preceito~ estabe1ed l<>s pe19' t;.e-
gimento·. · • · ' 

• ::i_e, (/ nubt'O ,de~utnt}u .~'!orja e~Of" 
cionar afguma V.1hfagom a este pr.,lo,,. 
sur, devm lt!r nproJ>Outado, 1como sub ~ · 
st:tuuvo olo parec!!r, unr ·pr.~octo'auto'· · 
r•sllndo u 1\'"vcnH à c•>osi•lurnr· ê'ste•' 
proftlS$Or como normali;ta; rnas,sO'w'én-· 
te em vir tude d.utn omeut.la, embum · 
seja aJlprouda, o prore-ssor n!lo i l(tli 
consi-lurado oor.nal st:t, ullo poJ~~A · 
" 1-o, sou!l:> em virtudo do detiboraÇJo 
lcg•slativn da·· ass~nlb!ea, . ê nós aqui ~ó· 
l ·;;i-lamos Jlllr meau de projectus de lt i, · 
Um parecer em nada c.tb riga o govérl\o. 

P"rtanfb, Sr: pros!do<~Jte, c!stand"' ó ·· 
parecer ds uceordu com as !ois ll'IHl ra-.. ·· 
gem a mnlec•a, vuto em in vur deU o O"· 
co:~ tra a emenda do \)ubre deputado. ·,. 
(M·urto bem). • 

Encerraria n lliscussllo, cl npprovado 
o par••cor e rejoitatla a emenda . 

. ORDEM D:> DIA. 
• • • • • 
2 • leitura de fJrojectos. • 

Tom 2. • leitura o s~o ju!gndo~ oh· 
ject<H do dohb !raçdo os de os. 84 a: 92. 

Votações adiadas. · ·. 
• 

E' approvado o requerimento do Sr. 
l:l. :)ale:., propPndu q ue.sejilo redigidos 
em p:upusiçõos separadai os nd.dt\ÍVOS · 
ulf~rl!cado~ au prujeoto n .• 1. 

Sào apJlrovauus ean. 3.• disc:ullsllo o: 
prujo!CIO n. 29 tle l$79 e eCl ;a. • o~ de , 
u. 41 o 2 do corroute anno e, C:lcb lllll. . 
por sua Y07., flS i\tltla ti vua offsrec\d,os 1\ 
este uhimo. · • 

li:' approvado tambemo parecer o. 2õ . . 
7'11eatro de Ube1·a~a. . 

E' approv<ado em 1, • di,CU$Silo o pro·.· 
jacto n. 43, que uu to rasa u d.spt!za do 
2.000$ com u theatN S. Luiz de Ube-
raba. . · 

}'onle .no l'io, Tijuco,. • • 
E' approvado ern :1. •-disous!!fo o pro· · 

joeto u. 44, que autori~a .a· tlespe%:a de· 
4:00Qt000 co•ll a c~aur~o .cr-. 



·~·, 
ponte .ao ljigar denollllnado-V ao da 
Pclnte! · ' ~ 

Ponte M RiQ UIH,.alxJ. 
E' áppruvado em l. • diacossiq o 

proje.: to '.n. 45, !lue •uturiaa a de.peu 
dé a:()()()$000 com· a con~truêçao <d,eat:, 
pónlê óo lugar denomiuado..:..Dlas. · 

~lnltrucç4o primaria. 
~· approvailo em 1. • di.acua!lo o 

pro~ectJ o. · 46, C198Ddo urua cadeira 
para o ae'fO femíniúõ oo a,r.raial ~o 
'f.}úco. · 

Catego~ de f,.eguesia. 
Eotra em 1 ,• diacu~sao o projecto o. 

4?, ~ue di NU categoria aos dl8tricto~ 
de S. Golll1alo ilo Bu!lu e S. Gon81llo 
d\) 1'ij UCO • 

O •r. Teixeira do Motta a 
-$r. prMideote, eu d~~S&jo quê V. Ex·. 
me' &oforme se oà propoaaçlo,~ o. 2857, 
devó! vacJa I' era pre~ideocla e que se 
a ; jl.a afl'ecta' à comauiado ~pecial de 
leia oto aaoceiooadaa, ulu e~tlu in-
cluidau ewa du~. íreguezia~ de que 88 
ti-a tia ago'ra r 

O Sr. Preside11te :-Eu voo ler a 
p~~~o~içlt> (li). A mawrla · oAo é a 

• • • weama. ··o Sr. T . 44 A( olla :-~m via~ da 
ltitura que V. Es.. acaba do fazer, 
fJr. presi4eole, !i• prOJ.o~içao nAu 
l&llcciunad.i, ou jplgo do meo denr 
expendt:r algul!l&a consi lera~ com o 
fiiu de pNv•r a illegalidade, a incon-
••itucionaladade da dbcuio4o imane• 
diata .... 

O Sr H . S~lu :-~llo p<.de provar. 
O Sr T . dt.i Motta .... -da wedida 

de que ge trataa. • 
Sr. preaadente, tratan lu-se dtt q!lOS· 

lOJa de lei~ o"lo aancciuoadas, V. EL 
o a casa compreheodem os pt~rigos que 
u cero.&m e, por con.sequeucia, • gr•· 
vidade e prudeucia com que a as.em-
bloa deYe proceder em tlll materia. 
(Apoiados). 

A as3emblea provincial, Sr$, corpo-
raçll.o immediatameote emanada do 
povo, deve ser zel•dora, ea~rupulosa 
nlo so dos direitus do povo, eomo '.ie 
eau prarogatiT&s. 

Por consequencia, ella nlo ~ 
abr'ir mio de llltribuiçAo nenhuma que 
lhe seja conferida pelo 11cto addiciou•l, 
que é a aua lei · organ:ctl. Ella nao 
pode ainda, nem deve, tvlerar que 
qualquer autoridade, quer individual, 
quer collectiva, a trate com menos 
ouoahleraçlo ou respeito do que aquelle 
a queella &jl~ direito em vtrtude du 
.tta• attribui,çõe• que lhe incumbem. 

J1u, •~ 1189180 WIJlfO, Sr. tr.e-. 

d,ate, , ella dev,e .PFoet!io.r c».m too!a 
procfeocia, nlo dere ln11nt&r coo-
.Biotoe e nem vei-os onde Dlo ewta~ ; 
porque V. EL ·e a casa compr,~
.:lem que 11!- uoMa ,{ot·tna de gover11o, 
no ou~~ ay:~tea~a, nos go.v,erno!' reJ!~ 
aeot&tl'ros, cÓJfl b~, como luca4~
meote demonstra .Outsot, edtâ na pu-
bl cidade, electivld•de, dhislo e har• 
muuia doa poderes pul.rlicua, coodiçOoa 
essas ~ue elle deoomioa-u formas -
leJ?.Ciau. do sy~tema r&Jireaeutativ~, 
V. Excs com~:~ r ebendew que o cooft.cto 
11utre duo, ramos quae5quer doa pode-
r~ con1tj,tui~us é ~mpre um~ quea-
t4o gravi.1ima, é uu•• Juestlo ~ue 
afl't~Cfta qm 'aua bllH, .qu.e eçta elll .~ui 
mesma natur11za o n~~ eystem~ de 
governo. 

Tant'J, Sr. pre$idente, ~ue os publi· 
c:a~a1, •mautea da monarchi.a con• 
statucional represeuaativa., ap eaeutam 
corno uma das maior~• nntagens 
dett& íorm.- de gonrnq a .cre11ÇÍo d•J 
podur neutro, encarrpgado de resol-
\'er de auodo !Pglll 11 pacifico qualquer 
confl.acto que se levante eutre 01 pode-
re• denomioados-activos. 

Dt•ste modo de pensor, quasi quo 
unanime ent re os ~:~ubl icial&~, depr~ 
hen•le-.e perfeitamente a gravidade 
de uma questao ~ualquer, que passá 
trazer um attrh '• uma luta aberta 
eptru os potlere1 const ttuidos oa IIUcie-
dude. 

Ora, Sr. presidente, é exactamente 
a e~se allrato, é exactameute a ea:se 
confl.acto deploravel que ch~~garemoa, 
se houver imprudencis , quer parta 
ella do poder legi.tdivo, quer dopo· 
der t-Xo~cutavo, 0111 relações multi· 
!'las exaSieotes enLre cases poderes, e. 
que a constituiç&o, u ooa:~as leis que-
rum quo sej•m sempre harmonico~. 

Ora, Sr. presldenté, na hypo&hese em 
que~t•o dá·ae exaclllmente um destes 
factos. que podem com toda Cacilidade 
produzir, quando n&o um conftacto deplo-
ra vai, ao menos indisposições, má l'On· 
tade entre os poderes leg11latlvo e eie-
cutlvo pruvinclaes, iodasposlç&o e má 
Yuntade que facilmente podem se conYer-
ter em I u ta aberta. 

Eu, Sr. presidente, nada teoho1a di•er 
quanto à conl'enleocia cu lncuuvenlen-
cla da creaçAo das Creguezlas. de nue ·~ trata. · .,. 

Sou mesmo levado a crer que essa 
creaç&o será de coovenlencia (apoiado 
doS,.. M . Futgencto), pois njo que é 
uma medida propost.a pela 2. • vez no~ I" 
casa, aeai ruclama91o alauma . 
~or conaequéncia. a uao ser a grave 

bcon•11•~ e'i\llçiol&,l 'lllt & 411çuq&q 



olo projecto suggore prosenlemcnle, o. nl!o 
~erem as duv1ttas e escr.upulos que esta 
c1uestlle gero. em DllSsa consciencia, eu 
teria prazer em concorrer com o meu 
vot.l para a prompta passagem da medida, 
mas para isto !Orla preciso que ella vi os-
se polos tramites leg.1es, observando-se 
as formul:ts estabelecidas nu acto addi-
cional parn a approvação dos pt·ojectos 
nesta casa. 

Sr. pre9idonte, V. Ex. o sabe, em di-
reito publico constitucional as formulas 
estabelecidas ~llo tuolo ; essas formulas, 
c readoras das aUribuiçõa.s doos poderes 
publicos, silo lambem garantidoras da 
liberdade. 

O Sr. H. Sales: - Elias não s.ão in-
fring idas com este prc>jecto. 

O Sr. T . da M otta: - Eu estou ost3-
belecendo as premissas e chegarei à con-
clusllo. 

u .S1·. Drumond : - VejamoJ a con-
clusão. 

O Sr. T. da Motta: - Poderei ser in-
feliz na deducç:lo de minhas ideas. pode-
rei nau apro~uotal-as com toda a clareza 
(uâo upotudvs), JlOrtlln garanto que estou 
!'aliando de mui to boa J'ó e llemun,tt·arei 
o que estou Jiz11nllo com a l•:tra expressa 
d >neto alldiciomsl. 

Assim. Sr. pre!illcnte, este projecto, 
pr .lterindo formulas estabeieclda.s pelo 
acto addicionai. como directora§ para a 
p 1sssgern das leis nesta casa, encerra 
um defeito prim•>rdinl, um vicio de ori· 
gem, rasno poln qual não potlemo~ \'O-
ta l-o immediatumente. 

Duas, e muito clistinctas. s:lo n ~ ordcnR 
de tramites quo o neto addicional os ta. 
belece para a passagem tle projectus nus la 
casa, uma para n bypotbese dos projocw~ 
apresentados pela 1.• vut, os fJUllo~ ~ão 
aubmettidos às tros d iscussõe~ rt>gimen-
taes, e depois. sujeitos á sancçilu du po~l or 
executivo; outra é a ordem de tra rmtes 
estabelecidos pelo neto addici ... nnl para 
aquelies projectos que, appro\'ados nns 
t res di~cuswos e aubmetudo~ A snncção 
do poder executivo, não a oblíion. 

Para esta ultima ospecie de pn•jcclos 
os t ramites ostllo marcados nos art~. 15 
e 16 do acto addicional, quo assim se 
exprimem (11) : 

c Art 15. SI o presidente julgar quo 
devo negar a sancçio, por entender que 
a lei ou resolução nil.o con\'em nos in to· 
re~~es da p1·ovincia, o fará por esta for-
mula : c vol ta A assemblea leg islativa 
provincial "• OX!)OOdo, debaixo de sua 
assignaturo, a~ rasõa~ em que se fu !ulou. 
Neste caso serA o pl'vJecto submoltulo A 
uova discussllo, o se for aduptado tal 
qual, ou modificado no sentido das ra~õas 
pGio presidenta a i legadas, por dous tarç.1s 
dos votos dos membros da assemblea, ~~e
rA reenviado ao presidente da proYincia , 
11ue o aancclonará, SI nao Cor adoptado, 

• 
nlio po•lert\ ~e r nol'nmrn te !'roposto nn 
mesmn sess:Io. • , . 

c Art. 16. Quando, porem. o presidente 
nega•· o. snncção por entondér. que o pro-
jectu olfonde os o.lireil•IS de aliu~~;~a outra 
·v•·ovlnçln, nos cáSoJS declara~oJS ,no;§ !:.• 
llu art. 10, ou os tratados.feltos com as na-
ções estrangeiras, o a o.ssemblea :irôvin-
cial J!'lgar o contrario pdr dou~ i.érços 
dt•~ votu:t, .:orno nb al't. prece\lente. ·serà 
o prc>jucto, com as rasues a llegàdas• pelo 
preslotunte da provincla, 1evaílo- ao co-
nbeclmento do governo 'e o.ssêmblea ge-
mes, p1u·a esta oJefinltlvauwbte decidir 
s i elle deve $tH' uu não,sal\cci®ado. ,. 

\ {! V. Ex. , Sr. p1·esidente, ,que,. quer 
na hypotbese de negaç!lo de sa~o por 
incooveuiencia do pn•jeclo,'quer pó::- in-
consutucionalidade deste, a mà[llba es-
tabelecida é o·u·tra e 'míllto' iíiv'ersa da 
de!to prt~ccto. ' " 

Em qualque\· dos dous · caso~. pois, 
e•to pr .. jt:Cto deve ir á commis·llo 
especial du lei~ nãu tlllncciuod'dâ•, d .. ve 
ser novamente submeuidu A discusd&O 
e, sondo apJirovaolo pelos duus tei-ç.•s, 
~erà lei indopend .. n to da sanel;lld' pre-
dd~ncia l . • ' 

Nao merecendo, porem, •a approvn-
ç \o pelo~ dous lerç.•s, a niedid~r " nello 
cont.tla não 110derà Sl r novamente pro-
po- ta na mesma ses~!lo. (Apoiados). 

Por consrquenoia. Sr. • presi•lente, 
dostac11r-se uma ou mais ioleas, de uma 
pro~OiiÇtlo Uão saocc onn~ln, o apre-
senlto l-11 C•JDlO iolea novu, ó um act11 
dul'l •• mon te unlic•IMti tliCIUnal. ·. 

J.Ç inoon-tilucoonnl, p •rq ue vai per-
tu rb.tr, ntropellar a marcha es tabe-
lod la pe lo neto addicional pata n 
pns1ngP.1n d:u leis nes ta casn; i! é aindn 
inct•n,tilucional, porque vai de a lguma 
manoira ferir a important i~~ima . a Uri-
buiçao que t9m o presioto~nto da pro. 
v1ncra de conceder ou negar sancÇtlo 
às leis. 

O projecb a laca e si.'\ a llribúiÇtlo 
ern seus clfeito::, p •rque, qul\1 é o effei-
toda nl\n s:~ ccç.~ut E'nlllat·e fazer passar 
pelo ct~d i nho dos dou~ terças ns medidas 
quo ol! Liverem da ass"mbleà esta a:pprcr 
vnçuo unponenl<~ e, no caso de nllo a obte-
rem, nao -ü não porlerom ser-coMide-
rndas como leis, corno t.nmbem não po-
derom S• r novamente propostas na mes-
ma soss:to. • 

Si so putlcsse, nntecipadnnlen,to a 
t •odos estes tramites, nn teôl(lndàrnonte 
ató no rnrecer rio cdrnmi·a.lo especial 
de li'Íi ntlo sauccionadas, prnpor do 
novo n mesma medula nacrsan'céiona· 
da , qner por · p.utes,-quer"ern "!l~ll. in· 
tegra, hnje pod .. ria se prOJIOI' o t êsta-
beleoimonto do 'duaa·fre(llti.IA~u•nc• 



~ .õ~AEM, 

,~tio~ .• •-~-h~4~mai4 .duas, l! lll'llim 1~, e que sou verdadeiramento Cana-
a proposiçao ser nova~Qeote e.~beleci- t1co pelo acto addicional. 
da .. am a.ua iategra, apenas havendo A~>im sendo. toda vez que se .pre-

't'IIAa -~ma; uma Cal ta de franqueza. tGndesse nesta assemblea, ou em qual• 
• ·~- ee . ~"!ós ·-aqui ea\amos ,P.&ra 1~- qu~r lugar, infrint!'ir, ja nlo dig~ um 
glllar.-' eal-«~tendo, como ainda hoje art1go, mas uma vl rgula dessa le1, e11 

'- to{ ; d!to. por )1..~ meu nQbre coll~,ga da scr1a o p'rimeiro a collocar-we oá es-
__ q>lllb»~<! ae -~rJcça~ publica,_ que tacad~ em .sua defeza: . 
a_~ij.,ai~40fJJI~ a peoh~ !'Y,tro, corre Portanto,_ Sr. prestdente, desde Ja 
~~~ ~~.Jll!l!..14'~~r a le1 e de ,nlo so- fica . eu lendtdo que eu estou conven-

,pll~- -a.... oido de que o prc>jeclo em discus:!lo em 
•Qs.Sr •. H • ...Sale1~-Eu ainda oao dei nada oft'.,nde a le1 fundamental; que, 

eumplo.•.de !deer«~peito á lei. pelo contrario, elle foi apresentado e 
· '6Br. 'J',:dfTM.otla:-Se de llÓS par- u-m corrido seus tramites ~egalmente. 

:tir:O exemplo de pouco. respeito i lei, Nilo preciso de grande esforço para 
, q~l f~r! . o ,Pri!Sl~l!'io das leis e~~;~aoa- demoost1 al-o; e basta a con~ideraçlo 

,!l&a;,(~t~,_ _,casaf · de que o illustrado dep11,tado, apesar 
: .. Q Sr;i~f.itÇ.êJo;.,llfas, DIIO tem havi- de seu reconhecido talento, não pOde 

do de ooaaa· parte gesrespe1to á8 leis. demonstrar o cont1·ario. En\tetan.to, o 
P.od~á-~ . havido má apreciação, farei em poucas plllavras. 

poJ!itm pio, propollital. Srs., nlu se trata de um pr.•jecto de 
.Q;:Sr. :f,r!ÜJ Af:fllo.:-Mas, para.pre· lei cuja sancç4o fosse negada pelo pre-

. ~Mlr qualquer -erro, .eu t!&tou e;s;acta- aiden1e da provmcia e sim do projecto 
-:.mttnte mos\r~&njlo que no caso vertente n .. 47, que nada tem de commum com 
; ha mà•p.reciaçlo df.lei conslitucional. a prop011!çilo de lei n. 2857, a qual S. 

Eu entendo que é dever nosso em- Exc. o Sr. ~enador Meira de Yascon-
' IPI'88armo,todesosesforçosp.araquenos- cellos deixou de sanccionar. 
·;~8 ~liber:açj)ea_ eejAo aceitas e raspei- Com effeito, Srs., neste projecto 
-~as pela qpi~ilo publica. crcllo-se duas modestas frfguezias, ao 

l·,Como disse, Sr. presidente, oao ~nbo passo que naquella proposição estavam 
,; intBrA1sse nenhum e~ que as ~voações consignadas medidas como estas: a crea· 
1,dll que s~ tJ!ata. eeJiO. ou de1xem _de çlo de nada monos de tres ~u quatro 

·- ~ll eleyaju á categoria de freguezra ; comarcas, de outras tantas Vlllas, de 
11eqtendo até que, urpa vez que por inoumerns parochias &. NAo se trata 
esta medida se faz tanto esforço, ao do re~labJlecimento de um projecto de 
}!OJito de se querer saltar por cima da lei, e sim de uma fracção mínima dessa 
coos11tuiç4o, é por.que ha r11sões muiw proposiçllo; si é que se pode dizer tal 

. fQrtes . em favor. della. o objecto do projecto . 
. ,M.as,· Sr. ,pte,idente, nlo ha consi- Como, pois, se Vfm dizer q_ue no pro• 

. ,deraç&o, nlo ha çooveoiencia alguma jacto re restabelece e revive ma teria de 
que. seja capaz de determinar-me a uma lei nao saoccionada 1 

. se~, ClPmo l.~islad?r da p~ovincia, 0 Alt!m dis_so, Srs., a medida do que 
; p.~;~me1ro á desresp~ltar a lei. _ trata o proJecto nlo é prec;samente a 

&a Entendendo,_ po1s, pelas rasoes que incluída na proposiçao nlo sancciooada. 
tenho e~pendtdo, que presen_teme!lte Ha profunda drft'erença. 
este proJecto não pode ser dlScu h do . . 
e nem votado, concluo mandando á O pro.~:e_c~o. que fo1 approvado ~qui 

. mesa um requerimento de adiamento. como ~t1drt1vo a ess~ que const1tu1o a 
-(M"ilo bem; ml'ilO bem), propO>IÇào nllo sancc10na~a, tFatava da 

.E' lído, apoiado e posto em diacussao creaçio _de duas paroc~1a~, que com· 
0 ~gllinte- prehend1am os dous d1stnctos de S. 

· Requerimento. ~onsalo do Bassllo e S. Go~salo do Ti· 
;Requeiro o adiamento da discussll3 JUCo e outras p~voações a10d11; eij.tre-

do projecto n. 47 até que seja apresao- ~anto quo o . proJecto que ~e ._d1scute 
.. ~o 0 parecer da commissao de leis trata exclus1va~~~te dos d1atr1ctos de 
llllo saoccionatlas aobre o objectc do S. Gonsalo do. ~ IJUCo e Basaao com 
mesmo projecto. suas actuaes diVIsas, nio s_e lhes ao• 
• Sala daa ~ilds, 21 de Agosto de ne~ando uma pollegada ma1a de ~rrl· 
.18_82..-Teta;eira da Motta. tono. 
o.~. ,l;l.eDijlque lliialee:- P~rgunto eu: nes~s condições poJil• 

· .sr. p.reaideuie, Y. B~c. conhece o r e- se du:er que o proJecw ro,iji~leçe a 
ifl'iw i'"· ~"· ui.baw· á aabia .lei de rqesma medida. da lei n&o.aancçiOJl.adal 



ANNA E&. 

O Sr. M . Fulgencao:- E' a mesma 
coosa, em outros termos. 

O Sr. H. Sales:-Nilo é; es tou mos· 
trando que nem o territorio é o mesmo. 

O Sr. X. da Vtiga:-A questdo 
principal é a elevaç;t:> de dons distric· 
tos à freguezia. 

O Sr. H. SalU:-Mas, porque o IPre-
aldeote da província negou sao~ ao 
projec:tol Seria porque nelle estava con· 
temp,lada a medida de que trata este f 
Eis a questlo: porque S. Exc. o ex-pre-
sidente da provinc!a negou sancçao 
àq uella propoalç&o ' 

Foi porque entendeu que a u semblea 
pretendia, incluindo em uma só pro-
poslç&o nrias medidas, coagll-o a sano· 
ciJnal-u todaa. 

Aqui estilo as rasões de nio sancçao, 
que eu vou ler para que os nobres de-
putados se convençam disto (lê). 

Veja V. Exc. que o propr io presi-
dente da província, ou rasõea de oao 
aaocçlo, declara explicitamente o seu 
pensamento, quo era recusar aancÇ<lo 
As comarcas que foram croada!, por 
!aio que havia muitas outras na pro-
viocia que ainda nem providas estavAo. 

O Sr. X. da Veiga dá um aparte. 
O Sr. H. Sales:-Ja vê V. ~xc . que 

por forma alguma se podia vir t1rar 
argumento do art. 15 do acto addicio-
nal coatra a regular idade ou legali-
dade da apresentação desto projecto. 

O St•. T. da Motta:-1Jesta forma 
burla-~e o art. 15 do aclo addicional. 

O St·. H. Salcs:- 0 ar t. 15 elo acto 
addicional diz o seguinte (lé). 

Ora, pergunto eu: alguem renovou o 
projecto a quo S. Exc. o presideutll da 
província denegou sancça:o 1 

O Sr. O. Penna:- N&o. 
O Sr. H . Sale.t:- Sem duvida. 
Si nllo renova-se, como se pode di-

zer que o art. 15 do acto addicional 
impede a apresentaçllo desta medula 1 

O Sr. T. da Motta dâ um aparte. 
O Sr. H. Salcs:-Perdoe-me o no-

bre deputado; S. Exc. é jurisconsulto 
provecto e muito distincto ... 

O Sr. T. da Motta:-Nâo 'poindo. 
O Sr. H. Salcs ... e comprebende per-

feitamente como se deve interpretar as 
leis; nlto podemos procurar essa mter-
pretaç&o restrictiva, nwxime tr:'ta~do 
de attr1buições da assemblea prov•nc•al. 

O Sr. T. da M otla da um aparte. 
O Sr. H. Soles:-Foi o que se fez: o 

projecto foi a uma commi~llo para dar 
parecer. mas esse projecto trata de 
muitas medidas e eu acredito que alo 
passara; e neste caso estamos no direito 
de restabelecer aisumas das nelle con· 

tidas, desde quo niio r~prodnZ3mo.q to-
das as da proposiç!o. 

O Sr. T . da Molla da um apatte. 
O Sr H. Sales:-8o nllo ~a parecer 

de commiwo, nlo inftuem, porque eu 
ja disse da outra vez que fallo~i qu11, si 
por ventura a proposiç!o pU!ar pelos 
2/3, este projecto fica ipso facto Jlre· 
jadicado, e nós alo teremos ataoado 
as leis; e se cahir a propósiçlo nlio 
~ancciooada, lerA elle o compotente 
~&ndameo~o, será convertido em lei este 
anno, e dest'arte•teremos satisfeito uma 
importante necessidade, como é a de 
que cura o projec:to. 

O Sr. M oret.uohn:- Nesse ponto, 
apoiado. 

O Sr. H. Sales:-Portanto, declaro 
quo o requer imento de adiamento nao 
tem nenhuma rasllo de ser . 

Sr. presidente, requer-se o adiamen-
to de uma materia em discusslo quando 
so faz mister quo a assemblea se infor-
me a seu respeito, por ullo ter t ido co-
nhecimento della até entlto;. mas no 
caso vertente n!to se dá essa rasAo, 
porque a creaçllo dns parochias do Tí· 
juc11 e S. G.msalo do Bas•llo é to(!dida 
muito conhecida o duv1ilnmonte apre· 
ciada, tanto quo j11 foi adaptada pela 
casn e sub:neuida a sancção preshJen-
cial. 

Srs., vojo tão má vontade contrn este 
projecto, qoo admira como ella ~e pos$3 
manifestar em rolaÇ<lo a urnn modida 
innocentis3imn, cuja utilidade apropria 
as~omblet~ ja reconheceo! 

O St·. M. Fulgenc.ío:-Nós votamo> 
por elle, o que queremos é a regu-
laridade. 

O St·. H. Sales:-Ob, Srs. ! o pro-
jacto foi npresentado nn casa por um 
deputado no l11g1tim" exercício do sua 
attribuiçllo, foi impr~. distribuído, 
dado para ordem du dia: podo haver 
maior regularidade? 

Não s9i então em que consiste ess.-t 
regularidade ! 

O St·. M o'·eL.:sohn:-Posso garnntil· 
que da no~:a parte oio ba ma vontade 
contra o projecto, 

O Sr. H. Salcs:-Po·s parece. 
Quando eu vejo tamanha celeuma 

por motivo tão insigni6caota, devo ficar 
desconllado, prinoipalmo!Jte nesta, ses-
sllo, porque tenho sido muito 'nfuliz: 
até hoje a pena~ tenho ~presaotado doas 
projectos, feito dous ou 3 req11er i-
mentox, o sempre encontrado opposição: 
de sorte que i.!to ja me faz descon6ar 
e é mot ivo para oo acreditar que este 
prejeuto aerâ morto. · 

• 
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O S,.. M oretzsohn:- EIIo nem ao 
meno~ é de V. Ex c. 

O Sr. H. Sales:-Ma'! eu o adoptei 
desde que foi apresentado, assim como 
adoptarei todas a s medidas que me 
pueoerem justas, ainda que par tão das 
bsncadas cta minoria. 

O Sr. M. Fulgencio: - E' o que se 
dà comnosco tauí!Jem. 

O Sr. Seceriano áe Resende:- Te-
mo 1 rr~cedido assim. 

O Sr . More:zsolm:-0 pt•ojecto não 
satis faz de .nodo a lgum as u1pi r~çõ"s 
dos habitantes da povoação do T•JUC~. 

O Sr. H . Sales:- São estas as coasl· 
deraÇões que entendi dever oppor ao r u-
queriruento em discusS<lo; e, se n~o COra 
a oonvicçlo, que t enho, d~ que,asstm pro-
cedendo estou estr ictamen te dentrv do;~ 
limites 'traçados pelo aclt> addic~onal , 
aaseguro que vota ria pelo re'}uertme~
to, desde que en tende:!Se q ~e d&feodla 
uma das no~sas melhores le1s. 

O Sr. M . Fulgencto :- :)r. presidente, 
o duejo da minor ia nesta questão é so-
mente proceder de conformidade ~oru a 
lei. . o Sr. S. Ferraz : - E 001 eotlo não 
queremoaY 

O Sr. M . Fulgencto : - Si o nobre de-
putado, impugnador do requerimento. 
oolloca a questão no terreno vessonl (não 
apoiado do Sr H. &lles), declaro .9ue 
ro i a bsterei da votação, tal é a consule· 
raçlo e a misade que lho tributo, mas 
serà um procedimento contrario à minha 
consciencia. porque estâ em desuccordo 
com o que estabelece o acto addicciunal 
sobre a materin. 

Sr. presidente, a meditla contida neste 
projecto é a mesma que està inclu1dn .na 
provosiçã., n4o sanccionl'da. a respeito 
.la qual ainda a respectiva commi~~~o 
nAo apresentou parecer. A questao pnn· 
cipal pols, se reduz: a saber si DÓi pode-
mos tratar desta medida antes que no~ 
seja apresentado e decidido esse parecet·. 

o a rt. 15 do acto addiclonal dispõe o 
seguin te (I e) : 

~ Si o presidente julgar que devo ne-
gar saocção, por entender que a lei ou 
resoluçlo nAo con"vem aos interesses da 
província, o rarA por esta forrou la : -
c Volte á assemblea legislativa provin-
cial ,., expondo, debaixo de sua assigoa-
tura, as rasões em que se fundou. Neste 
caso serà o projecto submettido à nova 
di~cussão, e se for adoptad<> tal qual, ou 
modificado no sentido das rasiles pelo 
presidente allegadas, por dous terços dos 
votos dos membros da assemblea, será 
r eenviado ao presidente da província, 
que o sancciono.rà. Si nllo for adoptado, nao poderá ser nooame1Ue proposto na mesma sessao. ,. . 

ror COD~Uenola, esta proposiQIO Ja 

eleve ter Ido à commissiio de leis não 
sanccionadas ; e de doas uma, ou n com-
mis.•ilo ha de concordar com as rasões da 
0110 ~ancção, in llJtum. e então n4o pode-
mos tratar do negocio nesta mesma ses-
sdo, ou ha de moJiflcar o projecto no 
sentido dessas rasiles, porque a commis-
são não potle ea; v• oprta auclo•·ilale, 
visto como lhe é vedado pela lei, desta-
C:lr do proposição esta ou aquella medida 
para ser sanccionada pelos dous terço~ ; 
a proposiçllo ou ha de ser approvada ou 
rPjatta•la tn lo/um, 

Eis os termos em que devemos collocar 
ll questão: nAo podemos, portanto, legis· 
lar sobro este assumpto, desde que não 
loi ainda clecidida pur esta assemblea a 
pro1,osiçllu que não fui :<anccionada. 

O Sr. Dl""mona:- 1\ót não podemos 
restabelecer a proposição na sua Inte-
gra, se concorctarmos com a~ . rasões de 
nlio sancçao, mas podemos fazei·O 11m 
parte. 

O Sr. M . Fulgencio:- Nilo podemos 
restabelece•·. tnesmuam parte,em quan-
to nilo for decidiclu '' quPstào principal, 
porque niio pwlemos dustacat• o que nos 
p:u-ecer, o a lei l'eda-nos restabelecer 
a medida oosta :nesma sessão. os,. Drumond.:- Seria restringir a 
nossa attrlbulção. 

O Sr·. M . Futgencto:- Se nós po~esse· 
mos ir legislanolo por partes sobre leis 
nilll sanccionada~. podorinrnos, no caso 
vertente, tratar hoje da creação destns 
freguezias, amanhã da de outras, e as-
sim por diante, de maneira que ficaria 
burlada a denegação de sancção. e por 
consequencia nullificaclo o art. 15 do 
acto addicional. 
. A questão,portanto,é tle direito e deve 
ser resolvida pela assemblea somente 
neste terreno. 

l\ó' ja oleclaramo~ e eu o fuço ao no· 
bre deputado que me precedeo, que e;-
tuu J:rOmptO a \'OU\ r pelo )Jrojecto, por-
que sou lnfurma•lo tle que a medida é 
conveniente. mos entendo que n4o po-
demos di~cutil-o, em quanto n4o for re• 
sol \·ida a questão principal, à que tenho 
alludido. 

Portanto, à vista destas poucas consl· 
deraçÕG$, que a minoria tem feito no In• 
teresse unicamente da observancia das 
normas estabelecidas pela lei quanto 
às tl1scussões desta casa, espero que a . 
assemlllea approvarà o requerimento, 
que nada tem de protelatorio da questão 
~tm si, e apenas, tende a regularisar os 
n~ssos trabalhos (MuUo bem). 

O li!h-. U e nri<Jue 8 olesc - Sr. 
presiden te, eu ag•·a·l~ço prof110darucu te 
a allençilo Quo teve comigo a nobre 
minoria, quando pelo orgão do multo ii-
Justrado deputado pelo 19.• <J:s:riclu, 
declarou quo, ~e eu fizesse deste projec-
to UIDa questão pessoal, votaria por 
e !I e, 
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Vo.:es da tni1101'fa:-Apoi:ul.,, v. Exc. 
merece-nos muito: 

O Sr H. Sales:- Agradeço profunda-
mente esta manlrestaçtlo da· !Ilustrada 
minoria; mu declaro Â V. Bxc., ::ir. pre-
sadentll, que nau lev~ol a q\lllg~o para o 
wrreno p~oal o que jauaals a levaria; 
por quau~o. entendo. que aqui todos 
devem ter inteira liberdade para dis· 
cutlr e votar. (Multo bem). 

l)e cada um de nó~ ftzes~e questao pes-
soal a propusito de tudo, por certo que 
nunca mais poderlamos dlscut1r e de-
liberar com lavre arbltrlo. 

Portanto; declaro quo nao faço ques-
tao pessoal da pas!!ageul ou nllu pa&..-ga-
g.un do requerimento; digo apenas que 
u 11Cho lncqnvenieute, qut1 nau ha mo-
tivo para tal adiamento, e por isso voto 
contra elle. (M utto bem). 

O 8 r . Polx.õo:-Sr. presidente, 
r ... lguei muito do ouvir a declaração que 
aCilba de oer Ít!Íta pelo meu honrado 
collegn residente ne~ta capi'.al, isto é, 
que ua:o faz q uo,tao peslonl da passa· 
goro ou uGo passagem do nquerimento 
do nubre daput11du pelo 4.• dlstricto. 

Folguei muito, Srs, porque tenho 
duvada~ acerca do modo p 1rque me 
deva pronunciar nestn quo$~lio, que eu 
julgo <.lu wuila imponancaa (apoiados), 
porque all'oJcta attrabuiçôt:s da propraa 
a~scuablea prov inci~l. .. 

O :S1·. X. da Veiga :-Estabelece 
preceJeu te$. 

O ::;,. Paixuo .... C3tnboloce precedeu-
tos quo podem ~cr incon I'Oniente:<. 

Nc~ta~ circuw~"'ncio.3, ou de~ejava 
esclarecer-me a resjloito da in1e1·pre-
taçlo que se deva dar ao acto adJJc;o-
oal. 

A' primeira visto., parece, Srs, que 
nilo ha duvido. quo~, em face do art. 15 
do acto o.ddicional, uma vez acuítas as 
rasõ~ de nào sancçâo da pro3idencia da 
província pela as>erobloa, ns ruaterias 
co o tidas em tae3 pt·oposições na o podem 
mais ser apra~eutadas na mesma se~
sdo, na:o podem mai~ faz9r objectu de 
novos projectos. 

O motivo porque assim entendo, Sr. 
pre!idente, é o ~eguauto. 

O acto add1ciooal diz no seu art. 15: 
c Se o presadeute julgar (\UO deve 

negar ~ncçâo, por ent~:ntlar que a lei 
uu resoluç!Lo uao convem aos JateresstS 
da pro v iocia, O Íarà pOl' esta f_,rmula: 
c vulto á assembleu & So nllo fu r adup• 
tldo, oilo poderã ser novamente pro-
posto na meJma so:>slio • · 

Em que ses~ao? Na mesma sessão em 
que uao for adoptado o pareeer da 
commisalo (apoiado$ d4 m inoria). 

ror CQJl&e~uinte,llca elimiuada a hy-

potb~so do ~e r appro1•o.do ou reprovado, 
ádoptado ' OU DãO a(lopto.do á as" ·SetsÜO:O 
pa.s.áda~; !l questão é du propri~ ~ao 
em que Mo é approvadq o· parec.Jr da 
COJlliUIS:SllO. . · o·s,·. M. Ftdgi ncW:-V.:'J!;xo: eslà 
in turpre1and11 parf~:it .. monte o acto ad-
dicloual, · 

(} Sr. Paia;ão:- Se, poaa, é assim; 
deve-se acrdd1t •r que o legislador teve 
em vista impedir que o proJecto fosse 
rt!produzido na me.sina sesslo em que é 
fOtado o parecur respecti vb. (Apoiadcs 
da m inoria). . . 

. Mas, para mini 'b1 ai tida .putra d,y-
vada. • 

O leg sla.Jor ter ia em vista impedir. a 
renot·açàll do . prujecto some o se em sua 
inlo~p·a... • . 

O Sr H. Sales:- Sem du•tda1 nem 
polia ser de outra furiDa. •· 

O Sr. Paixdo ... ou t. mbem em parte? 
U1go eu: se o legislador a s.m p .. u. 

sou, fui contrad.ctua in comsogo tuosln~ 
(apoiados da minoria), porqllt!t \1.1> pu;-
so q uu pruhibia a re110Vii.Ç'io Clu 'pr.;Je-
cto, uo. 1nosma daspooiÇilu a perwit}aa, 
com l1ntu que fvl!Se em dill'u rtmt.,s pro-
jectu~. (Muito bem! apoiaáos da mi-
Mria). · 

P"'r consPguíote, ficaria a prohibiçao 
iutear .. nn~ut .. bnrlad.1. (,lp~iado$). · 

O s,•, .1! orel.:solan;- V. Exc. està 
elndd.u1du a q11est1o p~rr.,a ta manta. 
(A poaa!los da minot·ia). · 

U Sr. H. Sales:- Jilla ja osl:\ eiuci-
datla om ~~nu do contrari·J, 

I) Sr Puia;du :-A Iom ~ISSO, Srs., nus 
ntio deveqws tumar as palavras· no seu 
sentido mater1a1 ; dsvemos conslde'rar 
que o legaslador aqu1 tefe em vosta, nao 
a mesma JiJiba de papel, mas as i.Jeas, as 
IU&tei'IU!I Ubi .CUDLIUII~ (apo/aúOS; m 111(lO 
bem IJ, coosugradas nn i'rtoposl~u. De 
sorte que. rejeitada a proposaçll.o. rt>je)-
tallo o totlo, nl!.o pOdll mal~ ~er elle re-
produzido por partes. (Apotaáos aa mf-
norla). 

ASsim interpretaJo o acto addiciooal, 
Srs., eu entendo nao só que llevetoos es-
perar u parecer da cowtOHis:lo .~pecia l , 
como nmdo. que, se forum acenas !Jela 
assernbtea as 1 a>~Jes da n1\o saucçAo, mlo 
podem aoai~ st'r jiiS.:Uthlall es té unno as 
matarias contadas· na l'l'upus oÇII.o d&\'OI· 
v aJa. (Apolddos da. míllU1'Ia). 

Eu dl33e ao comeÇttr, Sr 'pre~ldénte, 
que folgava de oovu· a tlcctaraç4o du 
uobre OtlpUI.ado residente uu~ta Cl\piLIII, 
que uao fazia .desta queslãu uma 9ut$Stào 
pessoal, porque rea1mu1HO d\I*J"' dlar-
ohar em pleua harmóula com o h\Ídra4o 
deputado, cujo talento e q uJtlldades mo-
r .1es (apotados géroCS) sou o primeiro a 
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reepeltar, e d~aya manltettu a mJ-
nh,a.opinilo com,toda a tranqneu a re-
IJ.!f!i~ .. 4f- ·.~ateri!l. E asslln o ·raundo, 
me parece que alo oftendo á neuhúm dos 
Dleus nobred collegat, q uu pensem de 
_.rdo comrlllgo;quer de modo diYilrao. 
(AJ'O(IÜUif); • 

Dados, pois, 011 motl..-os porque tenho 
de Yo&ar pelo requel"imento, 114lD~II.Ie, 
oedlndo daaeulpa- â casa gor ter abusado 
da aaa alteoçlo por alguns momentos. 
(Nif() O..P,Ofailoi {ltrfU). 

Yp.rq :~MuiiD tiém ; muilo bem I 
Nlrigdem mal• pedindo a pai&Yra, en-

~r~-,e a dlaeussao e, p&•occldéndo-se à 
..-otaQib, é ealà 'empatada. devendo por 
iuo oar-ae nova · ..-otaç&o na 181Sio ae:.. 
iillnut:: 

Ponle no no 1141 Morlu. 
E' approndo em 1. • dlscusslo o pro-

!tclo q . 00, que autQrlsa de1peza com 
a conatrac:çlo dea&a 51011te no lugar deno-
minado Caplo Eed!)odo. 

Pálluras. 
E' ap}lrõndo em 1. • dlacusslo o pro-

Jécto n. 51, cnnteõdoo regimento interno 
do mercado de Uberaba. 

E' apvrovádo em 1. • dlscuas&o o pro· 
jtclo D. 52, C41Dt:!!Di.IO O cod1go de po5tU· 
ru da Yllla da Boa Vista. 

Ponle ,_, rto Quebra AJUol. 
E' approva:lo em 1. • dlscuss&o o pro-

jecto o. 63, que autorisa a despeza de 
6:000$000 com a cooatrocç&o desta ponte, 
etc 

Eslraá4 de Uberaba. 
E' approvado ém l. • dlsoud5IO o pro-

jacto o. M, que auto~lsa a despeza nece~· 
aatia com os concerto~ da estrada de 
Uberaba e Sacramento para Passos. 

Comarca. 
E' approvad11 em 1.• di!CU~slo o pro-

jeolo n. 56, cre.audo a de Santa habe1. 
Compra de pt>nte. 

E' appr.tvartu em I • discussão o pro· 
jacto n 58, que autn ri~a a despeza de 
~:000$0,00 cnm a compra de uma ponte 
conatru•da sobre o rio-Cunoas. 

Denominaç4J de {1·eguezia. 
E' approvado em 1. • discu~~il:o o pro-

jacto o. 59, dando a denominação d11 S. 
Sebastilo do Curral A freguezia de N. 
S. do Detterr.,. 

Canalisaç40 de agua. 
E' approvado em 1. • discuS3Âp o pro-

jacto n. 60, quf! autorisa a despezá de 
8:000.000 com a caoalisaçllo d'agua ua 
éidade de Lavras e outras obras. 

Aposentadoria 
E' approvado em 1. • di>cusslo o pro· 

jeclo n. 61, que autorisa a camara de 
Sabari a aposenbr o 68Cretario da mes-
ma, major Luiz Casslano Mar tins Pe· 

"''r•: 

Postura.s. 
S;io approvados em 1. • discusslo ol 

proJoelo~ os. 62, 63, df e 65, coutendo 
ar~•g111 de postura.~ dad camaras de 
Pou•o .\legre, Sabarâ, Patos e Santa 
B:ubara. 

. Aftne:cação de {aJ:endas. 
. E approvado em 1.• discusslo o pro-
jeclo o. 66, que aon~xa à freguotia de 
San·o AntoniO do Mur11hé a weóda 
denomioada- BP.1moote. 
. E' approvado em 1. • disculllo o pro· 
JOClO n. 67, que annexa A !reguem 
dus Thebas as faz~oodas de D. Anna 
Angelica e outros. · 

, Categoria de freguesia. 
. E appNvado em 1. • d acussllo o pro-
Jacto n. 68, que dA esta catogoria ao 
curato de S. St~bastilo e S. Roque do 
Bo~m Retiro . 

Annea;ação de terriforio. · 
. E' appron do em 1. • diacus.&o o pro-
JOOW n. 69, que anuexa A freguezia dos 
'l'hobiiS o territorio dc.s fazendas de 
Fl'aucisco PauliM de Oliveira e outros. 

A nnexaç4o de (a.serula 
E' apvr.~Tado em 1. • digcasalo o pro-

jacto. n: 7~. que faz pertencer A !Te-
guez&a da c&d.auie de Entre kios a far:en-
da de J. Joaquim Vieira. 

l tlStrw;ç4o primaria. 
. E' approvádu em t.•discussao o pro-
Jecto o. 71, creando uma cadeira para 
11 s •x·' feminino na parochia de Dores 
do Turvo. 

_TIIeatr_o de S. JoO.Od'El-Rey. 
. E approvado em 2. • díscusslo o pro-
J80l<' ~· 72, que autori~a a desp9Z'l ne· 
ce.sar.a c un O$ ooncertosdesLe theatro. 

Canalisação de ogua, 
. E' approvadu em 1.• discu ~sllo o pro-
Jacto n. 73, sulorisaodo a despeta ne-
ces~aria com a canali~açau de agua em 
Nazareth e outras obras. 

Matriz de S. Jcflo à'El-Rey. 
E' appr11vado em 1. • discussao o 

projtclo o. 74, que auto• isa despezas 
com esta malriz e com a Igreja de S. 
Gonsulo. 
M a~riz da Maclre de De()l do Angú. 

. E approva-to em 1. • di seu •!!lo o 
projecto n. 75, que autorisa a despeza 
de 5:000$ com as obras desta matriz. 

I nslrtfCÇão primaria, 
. E' approvado e.m l. • discussll:~ o pro-
Jacto n. 76, creaodo uma cadeira para 
o sex" femiuino no d11tricto do Em· 
vossado. 
Estrada de Marianna à Ponte.Nor;a. 

E' approvado om 1. • diiQ~&~~Io o fi'O-

• 



jeeto o. 77, que autoriu n despeza de 
15:000$ com &ta eatrad.a. 
Estrada do ChiMqr ao Espir"itoSamo. 

E' approndo em 1. • discussao o 
projecto o. 78, que autori!a a de!pcza 
deOO:OOO$ cJm esta estrada. 

Isent;4o de impostos. 
E' approvaiJo em l. • discussão o 

projecto o. 71J, que autorisa o governo a 
celebrar com o de Goyaz aj os te o o se o• 
t ido de isentar de impostos oa produotos 
desta província &. 

Ea;eeuç4o de lei. 
Entra em l. • discoS:Slo o projecto 

o. 80, que autorisa o gonrno a des-
pender QOO$OOO pua satíafa:r;er o dis· 
posto oo art. unico da lei n. 2442 de 14 
de Novembro de 1877. 

Depo1a de algumas considerações do 
Sr. S. Ferraz, solicitando informações, 
que s4o pre:~tadaa pelo Sr. 'l'ocantins, 
encerra-se a discus~Ao e é approvado 
o prujecto. 

Categorio. de fregue.zia. 
Entra em discussllo o projecto n. 81, 

que dà esta categoria ao dist1icto de 
Monte Bello. 

O Ar. 8Uve&tre Ferraz:-
Sr. presidente, ufio duvido votar pelo 
projecto que se acha em discussitl). 

Ve,o, entretanto, con~ignada n'elle 
uma medida, com a qual nllo po:~so con· 
cordar; é a que incumbe â c<unara mu-
nicipal de Cabo Verde a domarcaçllo 
das divisas do novo districto. 

O Sr. M enelio:- Ap'liado, é auto-
r isaçllo que a assemblea nunca de-
via dar. 

O Sr. S. Ferraz:-Se, p1rem, é 
mesmo intençlo ela assembloa dar esta 
autor isaçllo, acho conveniente e de jus-
t iça que se comprehenda nella Ulmbem 
a camara municipal do Moaambinho, 
porque o distr icto de Monte Bello tem 
fie ser composto de terrenos de Cabo 
Verd') e de Mosambinho. 

O Sr. Menelio:-o melhor ê a as-
semblea marcar as divisaa. 

O Sr. S. Ferraz:- Se o projecto 
passar em l. • discu ~silo, na 2 ~ ~ffe re~e 
rei uma emendarmar~o as d1V1sas. Se 
o nobre autor do pl'ójeeto com ell.a nllo 
concordar, lembrarei o alvitre de em 
ui determinaçllo de divisas ser ouvi-
da t ambem a camara municipal do .Mo· 
sambioho. 

Voto em 1 • discu55AO pelo pro-
jacto, tal como se acha ~~igido, reser-
vando·me, porem, o <uretto de em 
2.• fazer-lhe uma das duas modl· 
ficaçoes, de C!llt faUeí . Sinto 11ue o seu 

autor nilo estejt~ prcsoule para pedir-
lhe desculpa, se pttr acan o contra-
r io com estas óbserrações. · 

Encerrada a discuaslo, é approvado 
o projecto. . 

Carta de pharmaceuti~. 
E' approvado em 1.• diacuslllo o 

projecto n. 82, que autoriaa o governo 
a conceder carta de phannaceutico a 
Fraoci~co Anacleto de Resende. 

A nnea;açdo de {<Uend:d. -
E' approvado em l. • discussllo o pró-

jacto n. 83, que annexa á fregneria 
de Santa Rita do Rio Claro a tue04la 
do c Morro Cavado " · · 

Categoria de freguezia . · 
Entra em 2.• di~cussll.o o proj~to o, 

4, que d~ esta categoria à povuaçltl 
do Vet me lho. 

S!lo lidos e apoiados os seguutes 
Additivof. 

N. 1. 
Art... Fiea tran~(.,rida a se\! e do 

districto do Peixe Crú, na freguezia da 
Piedade, municipio de Mina1 N,tvas, 
para u p11voaçao da Coiçara, e com 
a denominaç,lo de di~ tricto da Coiç~tr-cl·: 

Art... Fica croado um dislrict.r de 
paz n' povoaçllo das Mamona~. f regue; 
zia do Tremedal e termo de B )a Yis-
ta, com a clenomiuaçno do S. Anto~io 
das Mamonas e com as divisas quo 
f<lrem marcadas pela respec~iva camar11 
municipal. 

Sala das sessões, 21 de Agosto de 
1882.-M. F"lgr.ncin. 

N. 2. 
OII'drecemos como addili v o :1.0 pro-

jacto n. I n projocto n. 35, appr..1vado 
em 1. • discussão, quo manda pertencer 
ao ruunicipio do Mar d'Hospan!ta a 
parte do territor io da freguezia do 
Aventuroiro, que foi an:~exada ao novo 
município de S. José do Parabyba. 

S:.la clus sessões, 2l ele Agosto de 
l8S"!.-Me-11illio Pinto, M . Fulgencio. 
Tocantins. X . da Veiga. 

E' creada a parocbia do Santissimo 
Sacramento, que sJ comporã de -terri-
torios d~embra(!os da parochia do S. 
Anqa do Altlê~ mun!clpio da ltabira, 
fazendo r te .ela mesm:\ n po1·o oçlu d" 
Dioni.sio. traçadas as d1visu pela re-
spectiva camara muuicipal. 

Sala da' se~iiea, 21 de Ags~to de 
1882.-D,-umoncl, M. Fulgêncio, 
M o,·et:osohn . 

N. • · 
Art. Fica elevado á catfgor)a de fre-

guezia o districto da Abbadla dos• Doura-
dos, desmeafbraao ela freguesia de. Ooro-
maodel1 muoloiplo do Pa\roollllo, 

• 



·'" Bala das ses..<õel', 21 de Agosto de 1882. 
- Oltgarto. 

O •r. •nv-tre Ferraza {1\l o 
temos o seu <liscurao), 

Slo lidos e apoiados os seguintes 
Addftf"os. 

N. 5. 
Olfereço como tut.litivl's ao projecto em 

discusslo os do os. 121 e 12'~. 
Sala dae 889!!1'3•, 21 de AgJsto de 188:.>. 

- Stl"estre Ferraz. 
1\. 6 

Art. Ficam pertencendo â freguezia 
de Noua Sellbora da Cunceiçao da Appa-
reclda e muolcipio do oarmo do Rio 
Claro, as rueoJaa de Galdtoo da Co~ta 
Ramos, Seraflm Rodrigues Lima, Con· 
ataotlno Ferreira Galvl:>, Herculano 
Ferreira Oalvlo, Francisco Xavier de 
Araujo>, José Felicio de Oliveira e D. 
Rita VIeira· de FiguoireJo, destoembra-
das da freguezla de Santa Rita do Rio 
Claro. do termo de Cabo Verde. 

Sala Jas sess!Jes, 21 de Agosto de 1882. 
- Stl"utre Ferraz. 

N. 7. 
Olfereço como additivo ao projecto n. 4 

o projecto n. 28. 
Sal:~. das sessões, 21 de AgoJto de 1882. 

- Jotlo Ltdz. 
N. 8. 

Art. Ficam elevados à categol'ia de 
freguez.ia os distriotos de Santa Barbara, 
do município de S. Jo!lo Nepomuceoo, 
ultimamente creado, e do Rosario, do 
município do Juiz de Fora ; e bem assim 
o distm:to da Vargem Grande, deste 
mesmo município. 

Sala das sessõas, 21 de Agosto ole 1882. 
- Pai:D4o, M tra/VUJ Rlbetro. 

N. 9. 
Art. Fica pertencendo á fre:;uezia 

do Ab11et~. desmombrad11 dn de Uores 
do lndaifl,a fazeno a do Joaquim Alves 
de Souu . 

Sala da' ~e3S<IO '• 21 de A:;osto de 
1882.- .4. . Zacarias. 

N. l O. 
Art. Fica revogado o art. 2. • 

da lei o. 2474 de 23 de Outubro de 
1878, que desmembrou do município do 
Ouro Preto a povoação de M\t~s:~os 
e saus suburbios, ficando 1em 1ntetro 
vip:or a ld n. 190;> de, 19 ae Julho de 
1872 art. 1.•. que marcoa' as divisas 
da Creguezia de Coogonhas d•1 Campo 
com o município de Queluz. 

Sala das se~sões, 2 1 de Agosto de 
1882.- M oret.:sohn 

N. 11. 
Fica elevado á categoria de paro· 

chia o districto de ~. Miguel da Ponte 
Nova,do município do Sacramento, com 
u JDet!DM divi-.a do districto. -

Sela doa seuões, 21 do Agosto de 
1882.-Wenceslau. 

A dl~cassão Oca adl1da pola hora. 
O Sr. Presideflle designa a ordem 

do dia seguinte e lu·uota a sessl o. --14. • SESSÃO OROINARIA AOS 22 I.JE 
AGOSTO DE 1882. 

V xcB·PBBSID&Ncu. oo Sa. LEMos. 
SU?tlMARIO. - nP&lii&Nn. - Projectoa. -

Correio.-lodica\)lo do Sr. T. da Mott.o.-
F:d ruda do ferro do Joquitiohooba.-Re-
qoer imeolo do Sr. X. da Veiga.- Pareee-
reo. Oboervaçl!ea doi Sro. Nanrro, C. Seo~, 
M. Fulgeocio, 1-'aislo e X. da Vaiga-
OI'Clem do di4 - 2.• l eitura de projaetoa. 
Categoria do freg~eziaa. Oboernçõoa doo 
Sra •. d . Fulgeooio. M~rotuobo, H. Salaa 
e T. da Moua.- Categoria de fregoezia. 
- Addi tivoa. ObaervaoGe• doa Sra. Kerdole 
e Drumood.- Escola AOrru• l. 
A's 11 horas ela manhã. rei ta acha-

mada, ochav-se pre~entes 32 Sra. de-
putados, raltando com cau~n partici-
paola os Srs. Barao olo Coromandel, A. 
do Amaral e Nuno L!!ge. 

Abre-~e a ~"' silo. 
E' lida e approvada a acta da note· 

cedente. 
O Sr. f . • Secretario dá conta do 

seguinte-
EU>SDIENTB. 

Otfi-:W. 
Um do secretario do governo, en ri-

ao• lo urna representaçáo da camara 
mUDicipol da cidade de Sua~suhy. uo 
seuudo do ser crcada urna comarca 
daquelle nome.- A' commi$siiO does-
tali$tica. 

Representaç(Jes. 
Uma dos membros da mesa da ar-

chiconrraria do S. Francisco de As.is 
dtt Marionna, ped1ndo um auxil:o pe-
cun•ario par.1 conclusão das obras.- A' 
2. • comrníssâo de fazenda. 

Outra de Joaquim Ferr~ira Dias, 
para quo a sua fazenda deulllnioada-
Agua Alt t- volle a pertencer á fre-
guezia de S. Joaquim da Serra ~egra . 
- A' commisslo do estat•stica. 

O Sr. !11. Ribeiro mando à mesa, 
para torJ o dest:no convooiento, urna 
repre!entaçl!o,d.~ di verso~ lavradoroJs do 
municipio de Tâit do Fora, contra o 
elcvatlo imposto que pagao sobre o café. 
- A' 1. • com rnissAo. d-e fazenda. 

O Sr. Menelio igualmente manda 
uma reprcsentaçáo do~ lavradores do 
muoicipio de S. José de Alem Para-
hyba, e pede quo seja sub:nettida à re· 
spectivo commissllo -A' 1.• crmm:s ão 
de fazenda. 

O Sr. Wtnce$lao ~a~da uma ou~ra 



dos bnbltantes da fregoezia de Ubera-
blaba, pédino:lo 'l!Ua elevaç.Io á viUa. 
-A' comm1"'110 de estatimc:&. 
Apruent<JÇao 'ék P'"!ijeclos, requeri-

mentos e indiCaÇ(Ies. 
8ao l ldos. e v !lo a Imprimir os se-

guintes-
Projeclos. 

N. 177. 
A U femb1et. legl8lat iva pr.>viocial 

de Miou Geraes decreta: 
Art. uoico. Pela verba-obr~ pu-

blíca~ o governo da ptovincia au-
t.)r islldoa ~d_dpender, desde ja, a quan~ 
t ia de 4:()001000 para au:r.tl1o á con-
s&ruco&o da oadea da cidade de Alf, . 
nas, a cargo da camara manicipal; re-
vogadas as dlsp<UiçJes em contrariO. 

Sala das se>SÔCs, 22 de Agost\l de 
1882.-Gustaoo Penna. 

N. 178. 
A as: emblea legisld iva provincial 

de Mina• Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo aulori-

eado a construir uma ponte sobre o r io 
Ouanbles,no arraial de Dores de Gua-
nbles, município de S. Miguel; Oc40 
revogadas 11s dispcsiçl!es em contrario. 

Sala das se$!10es, 22 de Agosto de 
1882.-V. Ca{e, Gustavo Penoo. 

N. lí9. 
A auemblea legislatin provincial 

de .Minas Oeraes decreta: 
Ar t. 1. • F1ca perten.cendo á fregue-

zia de Sanb Rica de Cass1a, do k r mo 
e comarca da cidade de Passos, dea-
&llne:r.ada da parochia do Aterra.to, 
a fuenda dos cidadaos Thomê Macha-
do de Aaevedo, Antonio Rodr igues 
P into, José Pimenta de Abreu, Joa-
quim Martins Borges e outros, na se-
gointe divisa: pela fralda da serra 
do lcambé ao ribeirao Tremedal, por 
este abaixo até s u barra no Rio Gran-
de, e por este aoima até á antiga di-
visa da freguezia de Santa R11& de 
Cwla. 

Art. 2. • Revogao-se as disposições 
em CODtrar:o. 

&\a da• tMS4l.s~~ dé Agosto de 
188~.-Wenoulau, F,-llfiCitco Na-
t:a•-ro. 

, Corr.eio. o &r. Telicelra d~ Motta& 
-Sr. presidente, pedi a Pllfavrn para 
mandar A mesa nma iodlca~o. as~igna
da por mim e divenca collegas, e com-
promet~me a justi8ca1-a oppor tooa-
meote. 

E' lida e u i ' commissl •l de pode-
re• a feSUintt-

.• .,. 
IRdicação n. G. 

Jodiçamos que 99 represente ao ml• 
nisterio da agricu\tura !Obre t coove-
oiencia e oeci!S$idade lia estabelecer se 
linhas directas de cor reio e~tre as ci-
dades de Santa Barbara e Cae·é, p~r
tiodo.: os e.•tafetaa de 4 em ( d(as da-
quella para esta cidade; entre os ar-
raiaes de S. Pedro de Aloancara e S. 
Sebastilo da Serra do Salit ra, pttrrtlndo 
os esh fetas de 5 em 5 dias; bem co !no 
que se elevein a ,7 as viagt~nt men~aes 
dos estafetas ent re as cid 1des do Patro-
cínio e Bagagem. 

Ssla das sessões, 22 de ,Agost(l do 
1882.- Tei.l:eira da Malta, Neüo,., 
Menelio Pinto. M. Fulgetteio, TocaR-
tiras, Moret:Jsohn, Saiu Peia;oto. 
Estro1da de {erro do Jequitirthonha. 

E' lido, apoiado e posto em discus-
Pio, que 8oa adiada, por pedir a pala-
vra o Sr. Dromood, o segu{nto- ' l 

Requerime1llo. 
Requeiro se peçlio 110 governo da 

província: 
Oopia dos contratos feit?' com Q ~

oeote coronel Gentil José do Castrp 
para a construcçao da est1·ada de ferro 
do Jequitinhonha e das peliçOOs em que 
forllo requeridos esses contrato.. 

Relaçao das obras levadas t\ hasta 
publica, de Janeiro de ISSO al~ esta 
data, e dos despachos do guve.rno que 
determioarAo aquelle acto. 
S. R. Sala <las sessões, 22 de Agosto 
de 1882.- X. da Veiga. 

O Sr. W eMeslao requer dispensa de 
intersticio, a6m de ser dado para a or-
dem do dia de amanhA o projocto do 
r,·presonlaçllo à camarn dos Srs. depu'-
tados, emanado da indicaQ«o n. 2. 

O Sr. Santa Cecilia raz igual re-
querimento, re:ativameote á iudica-
çlo n. 3. 

Stn approvados ambOs os reqúeri-
men&os. 

Partceres. 
O Sr. Wenceslao, por parto da 1.• 

com~o da propostas, olferece pare-
etC q,Jiilflido pelo projecto ~· 18(), 
oqateiílk. -..fitiovaçao do cod1g0 de 
pqa~uru d' ~ do P&J'à. 

O Sr. B~ Fortes, por parte • do 
poderes, olferece para 2. • diteusslo o 
projec&o o. 20. 

O Sr. O. Se11a, por parte da de lo-
strucçAo publica, olferece para o motmo 
fim os de os. 46, 71 e 76. 

Ficlo sobrê a meM para a ordem 
dos t rabalhos. 

Ir lido e posto em dúçoasllo o se-
r intet 



AN l,'!lf & llfl, 

A commistlto de iost11ucçllo JlUblica, 
eun•lnando o requerimento, em que a 
prqfessora vitallcla do iostrucç1111 pri-
maria super ior da cidade de Caldas, D. 
Francisca Bonoria dos Reis, pelle dt8pen-
sa de prestar exames de capacidade pro-
tbslonal, exigidos poro~ ar&.s. 5i e 59 do 
r~.>gulam.:nto' o •84 de 21 de MarÇo de 
18711, e que !e lbe mande abonar os ven-
cimento:! ordeD\dOs pelo mesmo rt>gula-
mentoo. 84; 

Con~ldet·ando que, si o Estado v,aletu-
di:J.arlo !la suppllcan~e. attestado por 
dous meiicos, a iob1be de satisfazer 
actualmente as exige.ocias da lei, nAo a 
embaraçaria provavelweote de wl-as 
satisfeito a wals tempo, visto como 
têm deCI>rrhto 8 ~onos desde e. data da 
publicaç4o dessa lei ; · 

Considerando que dar á suppllcanteas 
vantagens da le1 ja citada, d1spensan~o·a 
dos onus accrescldos ·peta mesma. •m-
P •rta pma g raça pessoal e uma Injust iça 
p ra com~ demab professores, que nao 
11, têm l'urtado aos ~<acri llc•os vara se 
babtlttarem de CúDfor midade com essa 
lei ; 

Considerando que a concessllo de se-
melhante graça pes~al traz o inconve-
niente de mu•tas preteoçõea no mesmo 
sentido, que acabar4o .por burlar cu~· 
platameoc.e a le1; é de parEcer que Sl'Ja 
Indefe rida a &>Btiçao. 

Sala das commtssõdS, 22 de Agosto de 
1882. - c. Sena, Blas Fortes, 1'elo;el1·a 
aa Motta. 

O Mr. Francleco Na "aa•ro: -
Sr. pl'ttshlenle, podl a palavra 11ara man· 
dar á mesa um projecto,como emenda ao 
parecer em díscu~sa.o ; e pua fazel-o 
rundo-me no ar L. 15 olo nosso r(•gtmen to, 
qne diz o seguinte (lê) o project.o é conceb1do n~ seguintes 
termos (léJ. 

Tenho, Sr. presi~ente, rasilos muito 
valiosas para expender em au~tentaç4o 
deste projecto e, por isso, aguardo a sua 
discussAo. 

E' apoiada e eo~ra conjunctam~nte 
em discussllo a segum to 

Emenda subslllullva. 
A assomblea legislativa provincial 

de ~l1nas Geraes decreta: 
Art. 1.• Fica o preside§ pro-

vlncin nu:or.sndo a man9i:i lf...etter 
a exame da~ materiall''àll: ' iJelo 
reg. o. 84 da in.t rucçí.1 publií:a a 
profeslora vit.â1icia de Caldas, 1>. Fran-
clsca Honoria dos Reis, perante uma 
couomissllo por elle Mmeada o pre~i
dlda pelo l>r. inspector d11 coma rca 
de Caldas. 

Art. 2 .• FicAo revogadas as dispo-
alçOe$ em contrario. 

Sala rias ses· <Je.s, 22 de Agosto de 
l'SS~;-f· f{ava,·ro, Wenceslau, ~-

Cesario, Cla~io Cr. ,Dulll'le, A. Vel· 
loso, SiLvestre ,Fe~t·qz, AI. Faus(ino, 
H. Sales, V. Café. 

O li\r. CooiLa li\e~:- Sr. presi-
don~, defendendo o varecer por mim 
ltdo á casa, opjiooho·tne á emenda que 
ao mesmo acabe. de se1· aprésêlítillhi ~~&lo 
nobre de11utadu reprosaotanc.e-do ll!:• 
districw. e o faço, nlu em meu proprto 
nomu, m ... no d~-cpmmisslln, de que me 
con$i!ler"'rei orgam, em qu~to .o~ meus 
cullegas, usanõo do direito que lhes as~ 
sbte, oào rt!clamllrém contra as mlbbas 
proposlçlfo~s. (~potados). 

Ja se disse aqui, Sr presid&nte;-'11 con-
vem termos :!empre em memoria. q'le 
esta assemblea; primeiro rructo du vow 
dlrt!Cto. tem um grande desúno ,a CJII\1-
prir: ella dtsve, auw do \udo, Jembran· 
do-se poucas vezes que é comwsta !18 
ruvresentautes de !li versos dntrlctos, e 
men •S vezes ainda que é formad,a de ~c
l.:lrw~ de poht1cu dl trerent4>s, tratar do 
bem geral ola próvincln , resUJbelecer as 
boas llraticas·admlobtrativas 'e romper 
com todos us abosoe que lofellzmenle, 
em numero mu1to con,.lderavel, lhe Co-
rao legados pur sua~ an tucessoras. 

Fot pansaudo assim que a commlssllo 
de ins~rucçllo ~bllca. logo . no começo 
dus nossos trabalho~. trdÇoU o seu modo 
de proc.~dor, do qual aloJa nao se desviou 
um Instante. · 

Teu!lo ndupt.a.do um plano a fa vor 
da instrucçao prlm~ria, negou ella a 
primeira cadeira de latim e francez que 
á a$semblea veio pedtr a camaca UlUDt-
Ci!llll do Curvello, e negará atê a ulli-
ma que lhe for subu1etLida. 

Quanto no~ numeros•JS pedidos do apo· 
sen ta!lorla e outros, por parte de pro-
fdssores publlcos, a commlssao tem se-
guido r igoros!lmente a lei que rege essas 
materla$, e si os c.em i nderarido a todos, 
é porque nenhum tem ~atisft~ito as con-
diÇÕe$ da lei. 

Tal ó o caso em que se acha a pr o-
fessora D. Franci~ca Honoria elos Reis: 
ella pede á assemblea que, auoodendo 
ao seu utado ~aleLu!linario, I be man · 
de dar o or~nado ealabelec!do pelo 
regulamento n. 8~. di$peosaodo-!L ao 
mesmo tempo de prestar op exames 
das ma leria' aco;rescidas ·por esse rPgu-
lamento. Ella deseja simplesmaole o 
augmonto d , ordenado, eem o augro1oto 
correspondentê-de tra~lbo ... 

Um Sr. à~patado:-Nito é isso o que 
ella quer; ~lia pe~e p1ra 1ía~er~el!'-me 
no lbg\ir otido ros1do. ' 

O Sr. C. SeM:-Disso t rata a emen-
da do nobre o.lepu t.tdo pelo 12 • dislr i· 
cto. O que a pro{.,ssora pede no roque· 
rimeoto é a d•spen$a pura desses 'i"· 
mes, bto é, pede-uo~ para abrir em 
seu !aror uma excepç&o á lei! «\ue ~ 

• 



outrus , t ro,fessor.e,l. ~om, .lrl\balbos e 
sacl'iflciOS, we.w pr~cur,do 'Sttttsfazer. 

PeoálloJ os oóbp3$ d.,P11ta~s~ impug-
nRdore' ao.pu·ecer dâ Cj)Jllll\Í~Jo, que 
a no8'1& pos•Qtto·é mui 'o (t,çi\ l Quo ~e
lll'l) pra ~e.r 811'1 degollnr (ri#adas) as 
prel.eoções e iodutertr os requen menws 
dos nouus pnt rlc:os f ·•Eogana:o-se com .. 
pletamente; •nós. tambem, Sr. presi-
dente', recé!>emos cartas e pedidos de' 
a nigoa,qu3 deseja'Tiaoios' satiitazer ; nós-
tambem sabemo$ qú'e O$ l!rvf!lSSOÇ&s pp-
bllcos u4o tiieril úiiiâ çetr.i\luiQ4o oq ui-
valente ao \ralialho que ) hes impõe a 
lei; e é fazendo-nos uma cerUI v wlen-
cia que:viemos aqui aconselhar a nos-
aos collegas q~~oe 1ndeftrao tae3 e taes 
requnr1ment.os,que exigem excepçGes e 
quebras da lei . 

E'lámos_cer tos de que o proprio no-
bre depu~d •, ,utor do emenda, proce-
deria em MtiSO I ugar do mesmo múdo 
porque tell\06 procedido, e qüé, em vu 
de deferir boje.o QliB&IIWIU, era iden-
ticas ci rcum~tancia.s , haveria de .iJlde-
ferir , S. Exo. seria o pr imeiro a pen-
sar que se deveria adoptar o nl*lien-
te dtt romper ·se com t.Jdôs os fuores 
e com todas as oxcopçOes. Porque, si é 
ce t ' · Sr: proslden'te, que â as~emblea, 
u;a11do 4e· suo aoboran1a, e sem irr.,gar 
a mínima ÍIÜUrÍtlo á CoJmmissão ~O in-
ll.rUCç40 pJblica, pode lejeitar o:s pa-
recere' J>Or elht.. el~tborados, Jl(>Je orde· 
nar um aug.menw de ordenado a 018& 
prore .. ora, sem que eUa W~ha .atistel-
ro as condtçõe• do regulamento i 3Í po-
de mandar que n pague & outro pro-
fes~l' IDJtb W • I.. porque e li e provou 
ter n~ sua aula unia f r equoncia 'de 
mais de 80 aluDIDOS, é l.lunbdm eviden-
te que a commi.saAo, querendQ gozar da 
eo;Urna e eonsideraç_.,u de •&us collegu, 
n iO pode proceder dB modo diverso do 
que tem procedrdo, isto é, vindo fran• 
camente dizer-lb11s quo o Ca.vor feito à 
profeawra estabelecerá um mu prece-
dente, e que, em vez de se augmeutar 
o ordenado ao profe.;aor, deve-se dar-
lhe um ajedauto ou crear·se outra 89'" 
cola, como deterp~ina expressamente a 
lei. (Apoiad~). •" 

Ae.im defendido o D06>0 modo de en · 
c&rar os pedidos que nos llo feito. e o 
parecer qua ha 'JI<IUCO apresentei,. 'I'OU 
declarar au nubre deputado pelo 12.• 
uistdcto que nós, os membros da- com-
mis~lc .nio ace1tamoaa aua emooda,que 
v o> ta mos contra ella,. e a rast;o de as· 
si ru proêédermos é I!U 'Y §• 8. • do 
a r t. 59 do regulamento n. 84 ulo falia 
~~ çoDUPi.AON po~eadaa Rtio aoTPr-
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no Jlllra conrcri r~m )liplumas_ a p~ 
fessore~t mas o!IJ;ip-os 'termhiantemen-
te a pres&r'exà~es }t'i'aníi nri:ai8Scola 
normàl, desde 48e nq'lieirio gólár' do$ 
fa\•ores do mesmo regalauientô. ' 

QuanW aos at1e$tado$ 'de dóis 'distío-
ctos meJicos ~na' al:ompahhartb à peti-
ç:to, nada 't9~1iíl'a iil!é r s!JbHI fiflhf; Slo · 
parte 'tlimbltte le~aüs ·e•·•fd~tl vh~:,aos 
p<~r estarem os fa'culta'tivot inteirados 
de que aquella seu!Iorll 6'·re:üftténtei 
earenna.... ' . lll f fi' • • ' . A tt~nd11, •porem, 111 ~mblen ··a. <que· 
nu · ~smae eoudíçõee •apreaeR&IIro~~&
bao· muiw~ outros pl'vfessores1•e• re-
aulta1o aerl quer conoedido o 111811DO 
fc~vor a•·todo11, a l~i ftcarl qtrasi ~Jtló< 
Jllotamente bul'ludu. Ser ua rut,ibol'· que 
uma d ·spo~içao geral forlf&* filais- ra. 
ce1s aos profes-~res us • méio..>-de ae ha-
bilitarem, rria.•; ~rfl qlrao~,tal.dhlposi
çlfo n4o apparecer , iremoa• observando 
tfelmente ru qoe estlo-e:ltabeluoidas na 
lei em vigor. • • 

E1s o '}De tinha a dizer ~ o'· declaro 
ao nobre deputado de> 12. • dietr1Cto. 
que voto c lntra a sua emeodar tanto 
maá oootrariado·quanto eslOil cerlO do 
que toàns as suas resoluçôes netl.a 
casa sao tl lcthdas pelo patri'o11~mo1 pela 
D•J b r t-z.t e generusidt~de do corac;to. 
( .tfullo bem; muito bem). 

O 8 r. ,,tánoel lf<'Uisen a loz 
(Ndo t~mo6 o -ieu diaooralJY, • ·t • 

u 8r. Pulinloc (Idem). " 
O 8r. Xnv le r da Ve~aa-

(ldum}. - - ' • 
Ni.oguent mais peJindo a p;.Iavta , 

encerra~ a discu.Sélo. ' •. , 
Seguindo-se a votnç4o, 6 rejeitado o 

par~cer e adoptada a emooda 'cOmo 
projeoto, o qual é julgado objeofo 'de 
dellbcruç4o, ~db e u. 181. 

"'RDEM DO DiA. ... . . . ~ 

2.• leilur11 cH,Pf:Jlieo«~s • ••. 
Teem t , • 41t~ur~ " 114y J ~&&d.os ob._ 

jecto~ tle dellllf_raç441 os de ns.l)a ~ll ~ · 
C!Ue..QQ.I"Í4. d8 fr:eguezia. , 

Entfândo em nova d1~CU1SS&o o re· 
quw...Mb.~~ciclo hon.te~. P~I> Sr. 
'l'einfrà'Ji JloUa sobre o projeçlQ. u. 
41,. e cuj'l v~~ 4c~ efl!pa ~clà,\ é o 
mesmo reJ&i&adu •• H~.a&~ d~ . 
. Cont inua.{)Ortanlo, a.1l. • di.,u--~ do 
prujeoto. '' , • . 
.o 81". Manoe l Fulgenolo~ 

Sr. preaid~nte, devendo versa't â 1.• 
disRu~ 1 dos p~oj{ctos' ' sobre ' sua 
cont1tuciou~li~ãaé.e, uül~à~dé'. 81J;~i 
oe Cazer aJ.tllmu con~1der es a re-
ar ito ~~ uiw~»'\U\lçlollaü IJ.o , ~·~ 

• 



i &a' 
• nlo quanto t llledida. n'elle contida, 

mu em vista do reiuUado d4 yota-. 
ç&o dp reque~ftD\0 do meq dishcto 
collega de op~ç&o. 

Sr. prestdenté, ·v. EjlC. sabe que, 
eegúndo o acto addiciol)a,, a.s niéd.1daa 
que lllo obteem a ÁOCçiO ,Pr&Sideocial 
yoltao a eata aasemblea e alo sutimet-
tidas á tPr~çio ·da commisslo de 
lJía .D.JO I&IICCÍOIIIdU. 

Depois da commlllsâO dar o aeo pa · 
reoer, a arumblea tttm do pronunciar-
.. iobre • a.cei'-910 ou ulo acei~
çlo dal r~ de nao aaoççlio; se e&3&!1 
I'IIGea .ao aceitas. a medi!la nlo pode 
ser de oo•p propus~ na mesma 1819A,o; 
18 alo llo ace1ta.s, é preci~o q11e o pro-
jeoio Nj:l I&IlC,jliOOado pelOtl dous ter• 
çoa da aasemblea. 

ÂDW, p;Jrem, d'esta deci.rlo, _nenhu-
ma pro•ideocia, nenhum alv1tre .. 
pode tomar. a reapeiiO das materiaa de 
que trrta a pro~1çao o&o sancciooada. 

Ora, u povoa~ a que se refere o 
presente projcoto ja furAo elevadas 
á categoria de tregueaia<J p~>r uma lei 
do a®o passado que, n&o tendo aido 
aaocoiouada, depeude ai.nia de deci-
aJD da a:o.semblea para entlo sabermos 
• podemos ou o&o tratar do assumpiO 
n' uta sélstzo .. 

O Sr. H,: &Uu:-Aca.ba de ser de-
cidiJo pela votaçlo da casa. 

O Sr. S. Ferras:- E' mlllCria nn-
c~da. ~ .. · ., 

O Sr. 1\l. Fulgencio:-Pergunto eu 
A V. Kxc., Sr. pr~iden&e, se ~18 pro· 
Jecto passa pelos tramites exigid011 pe1o 
&etc> addicioual... 

O Sr. H. Sales:- Sem duvida. 
O.Sr M. Ftdgencio ... iudependeote 

da comm:~ll.o e;opdcial dar o •eo _p.lre-
cer sobre a pro1 O>iQ:Ao q&o aanccwna-
da e em 'J,llanto nao fOr esta d~cioida 
pela aasorilíllleaf N&o pasia, em vlllta da 
termio1an'te ditposiçlo do art. 15· do 
acto lllda\oioll:ll sobre o a.aompto. · 

O Sr. H. Sale.t-A casa acaba de 
docid\1-o. · 

O Sr. M . Fvlgt'ltcio:-l..fWM& o ia.· 
... ~ .~--"~ meoto ... 

O Sr. H . Salet:-Reqoerido• com 
Mte ·aléamo fa\ltfameoto. 

O !5,-; M: Fulgllfteto .... mú agora pre-
olaamos sa.ber si, apjlrovado eate p~ 
jec&Q, o ,llresldeo§e, da proviocia pode 
eaocoiooar-o, desde quo vamos Infringir 
de Crente. o aciO addicíonal. o Sr. H. Saln:- l\ós olo indagamos 
a opiollo do preeidénte da pro•looía. 

O Sr. JL. Fulqencío:-Maa é justa· 
lltAtf o Jado pelo CJO" vou atacar o pro-
• 

je,cto. Enfendo que1 al~da mesmo ap-_ 
p'rirt&llo 6ste • proJeétO, Dada terá C()D· 
seguido a adenibtea, uma 'v e:( que o pl'e-
aideote da provindla nlo pol:le llani:eio· 
oar uma ler que oao paasou pelos '\l'à· 
mlles nlgid<t.~ pelo acto adllloional. 

Vê, portanto, V. Exc:. que ea 41atoa no 
meu direito, votando contrt. o-projeeto, 
DIO porque elle nlo uja util, maa por-
que ocn nlo podempt jlreaeotemente le· 
gislar sobre a mataria e, se o llzermos,1 '"A inconslitociooalmente. • 

Slo doas ds meus a'rgameotoa: qoant:o 
á utllhlade, eu n.lo falto. porque eotéodo 
que a medida é utll e mereoe ser i:oo-
vertllla em lei. 

o $r. H. Sa~s;-Entlo dnla 10r o 
primeiro a eaforçar·se para que ella 
passasse logo. ' 

O Sr. M. Fu/gencto:-Nin posso, por· 
que a lei proh1be-oos legislar sobre a 
materia. em q~aniO n&o far resolvida 
a quenao de nlo saocç&o e, portanto, 
depende ainda tal questlo de nossa de· 
cial o; voto contra o projeciO. 

O er. Moretz.obna-Sr. presl· 
den&e, ainiO proruoolameote 1er de dis· 
cordar da muiiO diatincta opioill.o elo 
meu nobre coll~~~ra e particular amigo, 
o tir. M. l!'ulsencio. 

Quan.:lo fo1 ap-resentado pelo nobre 
depotado,residenre na Leopoldioa.o pro-
jeciO elevando A Cjltegoria de fregueziaa 
os dlstnctos do T1juco e S. Oonsalo, 
revaolel·me, Sr. presidente, e fiz 'fer' 
A casa que me parecia que semelhantes 
med1da$ nAo podtam aer •otadu, em 
quanlo n&o ee hoovesae decldtdo 110bre 
outra resolucçao ex.! atente na casa, co~
wndo as mesmas medidaa. e Aa qua'-' 
o presidente da provlocia deixou de 
dar sua aaocçllo. 

Enleado, poi~. Sr. preslde:~te, que·a:s 
ra~óes em que se fundou o meu dinhíc-
to collt>ga o Sr. '1'. da Motta, para re· 
querer o adiamento de!ta discu6Sllo, .sll.o 
as meemas que agora acabao de I8T 
apreaentadas pelo meo honrado amigo 
o Sr. M .. Fulgencio. 

Respeitando, como me cumpre,,a de-
cisalo da casa (muito bem da maiori4), 
que re,e1tou o 'r&querimeuiO de adia· 
10ento, olo poS!O deixar de vir á .t ribu· 
na defender o projt>cto que 18 lloha em 
l. • d iseu.hlo • 

N&o entrarei na queaUo de saber ae 
é ou alo conalitnoíOaal, porque, como 
a~:~obo de dizer, eeta a.aeemblea ja deci· 
dio a materia; é, poru oto, quootio ven· 
eida. (Apoiado.!). 

Quanto á utilidade, desde o appare• 
oim1111to do projeoto, eu vejo que oe no• 
bres depuu doe de um e outro lado ria 
oaaa se têm maoifettadoporella (aroia• 
dos). 

P'omoto, Sn., levu~i-JQ' ll iiÍC\'" 



menlo para explicar a di~erge:1cio. orn 
que n e acho com o nobre deputado pelo 
19.• d"tricto, e sento-me declarando 
quo voto pelo projecto, por ento~ndo r 
quo elle l'At ii faz a uma n~oes.siJade pu-
blica. (M uifo -bem). 

O 8r- H c nl'lque 8oJe8:-Sr. 
pr esidente, depois da elo:Juente \'Ot J· 
ç1o com que a as~emblea acabo. de re-
j eitar o r equerimento do meu lioorado 
collegn p~lh f. • d istricto, eu ·aorêdi ta v a 
quo 11110 teria maia neces -idade de vol-
ta r a e~ta cao3a tl a qu9iltâo J e con~ti
tuc·onalidado da apresen~çllo do pl"ll-
j ecto: tntretanto, vejo- me a inda Corçsdo 
a fazer uma observaç&o, no intuato de 
r •moYer quaesquer eserupulo~ 001111li -
tucionao t que possam apparecer no 1!3-
pirito tlo1 meus ill u~trados collegas,re-
l at iumente á I. • dtseussã:o do projecto. 

Sr. presidente, quando mesmo qual• 
quer dos n .. bres depu 1ados live<'se mo-
tivo de ~uspeitar que nao é inteiraiDen-
te eon ~tituniunal a apresentaçao tlu~to 
projectu, ante~ da decisão do parecer da 
commissao especial sobre lei$ nan sanc-
cionadas, e-se escrupulo ·agora deve 
ter dosappar ecido, porque a votaçil? da 
cau acaba de pr ovar que nao b~ tal 
incon,tl tuciooaladade. 

V. V. Exc,. sabem que o requerimen-
to do adiamento, ha pouco vol<.!do. oto 
baseou-se senllo na íocon.stituciooali-
dade da &Jlresontvçlo d'aquelle projecto; 
ora, se a assemblea votou contra o 
ad iamento , decldlo que oao exisw tal 
Jncoostltuclonalldade e, portanto, qual-
quer escrupulo dos nobres deputado~ 
deve te r dosapparecido completamente. 

E reconhecendo todos, como temos 
vis to, a u li hdade do projecto, elle devo 
passar à 2.• disouaslo. 

W o que t inha a dizer (m"ilo bem). 
O 8r. T e ixe ira do ltlolto: -

Sr. presidente, hontem, levantando eu 
a q ollstao de constltocíooalidade em re-
laçao ao projecto que se discute, disse 
que o impugnava sob o ponto da vista 
de sua legalidade. que o impognua 
porque entendia que elle fel'ia a lett ra 
e o uspi rl to dos arts. lõ e 16 do acto 
addicional. o nobre deputado, o Sr. n. Sales, 
a quero tenbt>~ D9S}e IJ!Omento a hunra 
e prazer de responder, acaba de dir.er 
que, q•Jando fosse proceden te qualquer 
ctuvida a respeito da cunstiLuclonali-
''o.de do prftjecto, a votaçao, que S. 
Ji:otc. denominou - eloqueo t11 - con ~ra o 
meu requerimento, e que o fez cabir 
apenas por urn voto, deve ria te r aca-
bado com ella. 

Eu, Sr·. preaidente, l vista da I'Ota-
çiO da casa, e de probibir n~ r t g l-
j.llento que ae falle contra o vencido, 

IOI 

oleixarel de f:szer mais considerações a 
respeito dessa ques\lo; porem .teclaro 
que Cui vencido e nao convencido. 

O Sr. M. Ftilgencio·-o mosmo me 
a01m teceo. 

u Sr. T. da Motta:- Por con~equea
cia, 01\o lliscutiodo a utilidade do pro-
jacto. mas r8CúnheceodoJ a so& loc:On-
~~ltuciooa~ídade. voto contl'a elle em 1.• 
dr scus~Ao. (Muito bem). 

Nioguem mli$ pedindo a palavrá, 
encerra-se a dlscusslo e é approvado 
o projecto. . 

CategorCa de (re{}Ue:: fa. 
Continua a 2:• tllàcu~!'o <lo· pto'ljéeto 

n. 4, que eleva à categoria de fregoe-
zla tt povoaçAo do Vermelho. 

Slo lidos e apoiados mais os seguin-
tes addilivos. 

N. 12. 
Art. Focam pertencendo à fr'eltuezia 

da chlade d11 Aba'l!é, desmembradas da 
de Dores dn lodaià, a fazenda de Fran-
cisco Justiniano de Noronha e a de Saf-
vino Jusl:\niano de Notonôa. 

Sala das ses.>õ~s. 22 de Agos tO de 1882. 
-A.. Zacartas. 

N. 13, 
Art. Fica revoga•la a ulti[lla parte 

do art. 4 • da lel o. 27~2 de 18 de Dezem-
bro da 1880, allerando aS dÍ\;IS39 da pa • 
rochia da l.:age, muoic•jlio ele S. José 
d'J-:1 Re);, sendo adoptadas as divisas se-
guintes: pelas ao tign.s dn Lago e Curra-
linho. deste ao morro do Pao Lavrad:J, 
d9:1Le, a rumo direito, à eerra do Coris-
co. de.sta á serra Ginete, desta à ser ra 
do Cajurú, e desta à serra do ()jjlliola , a 
fecha r na fazenda do padre Damaso 
Pinto, comprebendidas n.s fu:r.endas de' 
Jo1o Ribeiro de Almeida e ,José Qonsal-
ves Augusto. 

Sala das ses:iJss, 22 de Agosto de 1882. 
- Severtano ttc Rcsendc, Joao Lut.:, 
Wcm:estao. A . Zacarkls, F . Nava,-ro, 
AI. Fauslino, A. Cesllrw. M . Pt«vencto, 
TOCUllllns, M trando. Ribetro, M enelf.o 
Pinto, J. P X. da Veiga • .Sales Pet.axJto;-
R. dq Luz. 

N. 14. 
Olfdreço como addi ti ro ao projeeto 

n. 4 o seguinte : 
Ar t. Ficam desmembradas da flie-

goezia de S. Joaquim da Serra Negra e 
annexadas à de ti. Sebasti&o do Areado 
(ambudo.C.l'mo de Alfenas). as razen'das 
tlt\ Jlrancisco '\n1oDio de Carvalho e Bal-
bino l osé <lo LaiDos. 

Sala da!l seSSõ'il!l, ~2 de Agostp de 1882. 
- Gustavo Penna, Francfsco /Y af)ah'O. 

N. 15 • 
Art. Ftcn desmembrada do 1llst r:loto 

do Riboirdo, e annoxada à freguezla de 
Barbacena, a fazenda den!Jtíllnada Rl-
boirão, pertencente a • Motlesto Ribeiro 
Mendes. ·· 

Sala daa ~iJ~s •• 22 de Agosto de 1M2, 
-Btal ~orte.s, · 

• 
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Níoguem mais pedinllo a palavra, en-
e 1rra-se a discusslo e é approvallo o 
prnjeeto. . 

Seguindo-se a discusalo. dos additlvos, 
ab a pprovado• aem debate os dll os. llf ~. 

Entra em diseusalo o de o. a. 
O $1·. Mtmelto raz algumas consi-

derações no sentillo de mostra•· a incoo-
venieocia de deixar-se a l:llrgo das ca:-
maras muoicipaes a llemaroaç4o de dt-
vlsu de fregueziaa o Sr. Drumona mostra que nlo ba 
lncoovenieocla alguma, pois que tra· 
ta-9e de !reguezlas de um 1ó município. 

O 8r. Xavier do Velgna (Ni o 
te moa o aeu di seu rao). 

E' apoiado e posto em discussão o se-
guinte 

Requertuento. 
Requeiro que Oque adiada a Jiscussão 

do adllitivo o. 3, até que ~eu ~tutor u~re
s •nto os limites da fnguezta ou SPJ:l~ 
e'les apresentados pela \:amara mun•c•-
pa' em proposta -Xaoter da Veiga: 

O 8r. Kerdole:-Sr. pre•tdtn· 
h , V. Exc. sabe q ae eu a .u ealo:ro, 
11inda nAo estou af1'11ito av traqueJO e 
A marcha dos trubalhos du casH; ~em
me sido muito difliotl decor"r o~ i!71 
arts. do no>so r egimento. 

Levanto-me, porem, para est ranhar 
o proc. dimeoto que tem havido n·e~~ 
casa s•Jbre a creaç4o de parocbias, 
nlo 1ó na presente sessão, como em 
toda! as p~udas. 

Eu entendia que nenhuma parochia 
se deveria crear, tem que pt ecudll>&e 
parecer da commissAo eccle$iustica, 
pni~ V. Exc sabe quo taes creaçoe~ 
limitllo a jurisdicçllo esjliritual dos pa-
r l)(lhos. 

Quando a c reação de p 1rochias não 
fosse eous.derada snmente maioria es· 
pirttual , é sem duvida mater ia mixta 
e, por consPgainte, a commi:>SAu ecclesi-
a,tioa olo deve ser dtspeosada dt~ dar 
parecer sobre o assumpto, tanto mais 
que existPm leis a e se ro~pei to, que h a 
muito tempo estão e•quecida~. 

Uma lei de 18-14 estJbalece que a 
todas as crea-;ô&$ de paroJbia prece-
dlo informações dos pnrocho~ e pr.elado. 

O Sr. M. FulgeiiCw:-E' dtsposiç!o 
do n~o regimento, que nAu tem 
sido executada. 

O Sr Kerclole:-Justamonte; o art. 
112 dn lll>SSO regimento disp(Je o se-
guinte (lé). 

Eot rt:taoto, nenhuma destas forma· 
lidadas t em sido Ob$ervada na crea-
çllo das parccbias, nem ao mano$ tem 
aido ouvtda a commisslo eccl8$iast :ca, 
quando esta ma teria é puramente ea· 
r•ritual. f riooipahneote depois da re• 

forma eleit•J ral, porque n 1da inllue na 
politica. 

Portanto, Sr. presitlento, em vbta 
desta• coasi-ieraçcJ,s, vou mandar á 
mesa um requerimento, pedindo que 
esse prCijecto seja remett1do A com-
missAo ecclesia~tica para dar par ecer 
e que soja ouvido o prelado previamen-
te, na forma d 1 regimentu. 

(i\I<Uito bem; muito bem). 
~· lido, apoiado e poato em díacus-

slo o seguinte 
Requerimento. 

Requeiro que o pro,ecto ..-A A com· 
misa4u ecclesia>tica para sobre el le dar 
parecer.-Kerclole. :: 

O 8r. Drumond:-Oppoobo-
me aos dois roquer.mentus que acabam 
de sor apresentados e lidos. 

Pretende o prtwe•ro o adiamento do. 
prCijecto ofi'erecido como addilivo, a~é 
que o sou auLnr ou a camara muni-
cipal da ltabíra apresente as divisas 
que deve ter a freg uezia quo trllta·St~ 
de crear. 

Opponho-me a este alvitt·o, porque, 
quaod , formulei o prnjeeto, in vesti des-
ta faculda<le a camarn munic•pal da 
Jtabira, que me pare.:e morector toda 
oonllaoça A as~emblea . (Apoiados). 

Ora, ! O ella mer.lcC a conliança des-
ta illustrada &S$emblea, se adv.:ga 
mais de perto O$ ínll resses do municí-
pio quo repre-eota, porqu) acoitarmos 
o rO•tuerimeoto do nobre deputado, o 
Sr. X. da Veiga, que importa uma des-
cuust.leração âquella illu:uro corpora-
çaof 

O 81·. X. da Veiga:-Na.> apoiado; 
absolutamente nã J. 

O .Sr. Dt·umoncl:-Sd passar o addi-
tivo, Sr. pre~i len te , se llcar a cargo 
da camara municipal a domarcaç4o das 
divisas tla freguezia e se n~sta demar• 
caç1\0 Corem otft~ndidos inl. !'esses de 
tercetros ou se hou ver quul'luer irre-
gularu.lado, na sesslo segumte trata· 
r emos de r . mover esse mal, som q.ue 
seja preciso p~a1r o requerimento do 
nobre deputado o Sr. Kerdole, que sig-
nifica, ua1a m·us, n11da menos, que 
uma rcstricçao a ooa·a.s attribuíções. 
(Apoiados). 

.15u bem sei, Sra., que o nosso re· 
gimento contem uma di~poslçio que 
nos acons: lhu a audieocta du diocesano, 
sempre que lenhamos de crear fre-
guetia~ ; mas, petguuto eu: passado o 
projecto, a respectiva Creguezi:1 po· 
derA aer pr.Jvida caoooio.amenl.,, !!olm 
que o illustre prela1o o queira? Cerw 
fllle oao. 



Ora, ~o n~a:m é, o d;ccesano tem 
poder o opportunidade para uulliflcar o 
ac«1 da a:~~~ombloa, ~e entender que elle 
nlo conTem. 

E h3. disto varios exemplos, Srs., 
poi4 quo temos freguezias que, nao 
~lindo pro vidas canonicamente, ~ó pro-
duzem effeit<H c vis. 

Conseguintemente,o requerimento do 
n•Jbre depu:ado só pode ter o prestl-
mo de tolher um direito nosso, uma 
faculd•de que O'ls é dada pelo acto 
addioional. 

Alem disso, Sr. presidente, a au-
diencia do Ordinario vem imposaibili· 
tu a passagem desta medida este aono, 
porque, tendo elle, para conhecer da 
qu~tao, de ouvir o parocho a quem 
iuteresas e ta ai teraÇAo, nAo poderá dar 
seu parecer een!o com muita demora. 

O Sr. Kerdole:- 0 que é cer«< é 
que o preludo está descontente com a 
anernblea pr<~ v incial, por causa destas 
creaçOea de freguezias, sem sua au-
dieocia. 

O Sr. Drumo1ul:-N11.o me consta 
semelhante couaa; mas, sJ exis te e$se 
deacunteotamen«< de S. Exc. Revma., 
é sem rnstlo, porque a assemblea em 
undu tern lhe fllltatlo o respeito e con-
sideraÇllu devid•JS 

Cumpramos o nosso dever, procul'e-
moa atLllnder aos Lntere:s:ses da pn.ovi!l-
cia, e S. Exc., a seu turno, cumprir;1 o> 
aeu, d!indo ou deixando de dar provi-
mento as fregueziu por nó~ craadu. 

O Ílll!to de acbar-5<3 S. Exc. des-
contente nAo nos pode levar a observar 
sem pro e som pro esse preceito do regi-
rnento, quando tomos de trat •r da crea-
çlo do uma lreguetia que, á" vezes, nno 
Ilude ser adiada e que é de recunhecula 
necetSidade publica. Creando fr.,guezras, 
nunca tivemua intenÇllo de fultar ao 
resperto dov.do a tão allustre pruacipe 
da igreja. (Apoiados). 

!'languem mais do que eu, Sr. prMi-
dente respeita e venera tao dist•nc«< 
prelado; estou, porem, convencido de 
que exercendo os direi«<s que nos fo-
raO: conferidos pelo acto addicronal a 
este respei to, nlu damos motivo de lles-
contentamento à S. Exc.. em nada lhe 
faltam os á conaideraÇAo que lhe de-
-vemos. (Apotaaos). 

sao estas, Sr. presidente, as consi-
deraçõ~s · que eu til1ha a fazer contra 
ambos os requerimenaos que furam apre· 
sentados pela nobre opposiçao, e sento· 
me certo de que elles o!o ser&o ap-
provados pela casa. (Multo bem). 

!'linguem mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a dlecuas&o e alo rejeitados 
~bo! 01 !~aerlmell~ 

aea 
t::m seguida é appronllo o additi v o, 

sem mais debate. 
E' approu<io o additlvo o. 4. 
Entra em discassao o de n. 6. 
O Sr. OtegarUJ fund•rnenta a ae-

gurnte-
Emend4. 

Suprima-se o art. 20 do projucto 'or-
forocido como additivo.- 0/egw·lo. 

E' apoiada e a:pprovadl\. · 
E' igualmente approva.to o· addltlvo 

assim m011ítlcado. 
Srlo approvados os do ns. 6, 7 e 8 e 

10 a 15. 
O de n. 11 é retirado a requerimento 

de seu au t.or·. 
P11saa o projecto com osadditi vos para 

a 3.• discussao. · 
Parecer. 

E' approvado o parecer o. SO, da 
coromissao l!e ~>statistica, indeferindo a 
pro~nçao da camara do Passus. 

Escola normal. 
Entra em 2.• discussao, que. llca en-

cerrada e a votaçao atll"d" por falta 
de n. legal, o projec«< n. 9, creanoo 
uma eaCI}l& normal na cidllde de Pi tan-
guy. 

:Senil o dada a h11ra, o Sr. presid,en te 
marca a ordem do di11 seguinte e le-
vanta a senão. --
15. • SESSÃO OROINARIA AOS 23 

DE AGú;:,TO DI!: 1882. 
VrcE- PRESLDBNCI A DO SR. LBwos, 

SUMMARIO.-RXP&DIC:.'Ta.- Pablie.çlo do 
debatea.-<Jbservaçc}eo do Sr. Se,.er~aao do 
Ruende.- l'rojeetoo. - Ot..ervaç"" doa 
s... O. Penao, :ieverieao de Retendo A 
S. Ferraz.--Ordem do dia .-Forqa policial. 
- Obaorvaç<'lea doe Sra. M. Fulgoncio o H. 
Saloa.-Adiawento.- 2.• lo i lu r a do projoe-
toa.- Lioni to• entro 11 provlnciu do lllrnaa 
o Ooyu -()bsorvaçllos do Sr. Neloon.-
Volaçto adiarla.-OilUproJ•ria~lio.-lnatruc
çlo r,rimar•• · - Categoria d• treguoaia -
l::m:o a nocturna.- • oaturaa.- Obru em 
Cabo Vordo.-Oiviaaa.- Reuni•o do ca r-
torioa. - Annouçie do freguozia.- Ca te-
goria de •illa.-Obaervaçóea do Sr. Pai-
xlo. - Agua po tavel .-<)bru do Serro.--
J•ootu nu rio l'omba. --Matriz do lllorla.--
Auzilio 11 igreja.-<Jbraa em lllojub'.- Aula 
de luim " francez.- Collegio de Pitaa-
'uy.-Compra do r elogio - obru em I ta-
JUbA o :.yuruoea.-Eaeola de pbarmacia.-
l'otturaa .-Tranofor.neia do parocbia -
Eatrada do Serro. 
A'/ 11 horaJ da maohan, feita a 

chamada, ach'!Ô-se presentes 33 Srs. 
doputados, faltando com caus• parti-
cipada os Srs. B11râo de Curomandel 
o A. do Amaral. 

Abre-~e a sesslo. 
E' lida e approvada a acta da 

cedente 
O Sr' 1. • Sec1·etario tlà conta 

rillw: 

ante-

do so· . 

• 



ElCP~Dl&NTE. 

0/ficios. 
Um, do secretario do governo. en-

viao to um requerimento do professor 
de S: Sebastião do Paraíso, José Pedro 
d·•S Slut•JS, pedindo náo só a ·conces• 
sllo.do aposentadoria, como· dispensa do 
exame da:~ mater•a~ accrescidas ·pelo 
art. ZT do rE>.gulamcnto n. ~4 .-A' 
comrpisSão de iuslr uqÇão publicá 

Outro, do mesmo, remmet tendo uma 
r epresdntaçtlo da camara munit:ipal do 
Turvo, no sentido de não se alte•·arcm. 
as divisas do mesmo municipio.-A' 
commissao de cstat•stica. 

Outro, do mesmo, remettendo o re-
quer•menlo,em que u cidadão Piu lgoa-
cio da Silveira ·pede resti tu ição do im-
posto. d .. 2:000$000 quo l he cobrou o 
c •ollector de Ubemba, de mu lta pela 
uverb.1çao da compra de uma escrava. 
- A's comm ~õtls i . • de fuzenda e de 
poder .. s. 

Outro, du mesmo, remetlendo a pe-
tiQllo, em que o escrivão do jury c.Jo 
termu de UbJraba !Jede seja incl uiJo 
no orçamento d'aquella camara o oe-
cessario credito para pagamento das 
custa~ que a mesma lhe c.Jeve.-A' com-
mis;ão da (azen•la municipal. 

RepresentaçtJes. 
Uma •los chladaos da frPguozia da 

B m V ista, contra a idea de transfe-
reucia da mesma para Cabo Verd<~. 
- A' commissao de eshtistica. 

Outra da. comm1ssâo de obras da ma-
triz de habira d<.~ CampJ, pedindo au· 
xi lio.-A.' 2. • com missao de fazenda. 

Outra dos la vr11dures da frugu <zía 
do Saraurly. enviada à mesa pelo Sr. 
Paixâll, sobre reducçáo da taxa do café 
e outras medidas.-A' l.• c.,mmis~âo de 
fazenda. 

Petu;do. 
Uma da José Anselmo Calda~, pro. 

fessor publico da fregu ezia do Cam-
buquira, para que se lhe mande cun-
t.l r temp , para aposentadoria.-A's 
cummi5sõ. s d<4 instrucçtlo publica e de 
podt~rt>s. 

Public11.çdo de debates. 
O 8r. 8everia\'o d e De• 

sende (pela ordem.} :- S1-. presi-
dente, reclamando ha dias soure a ir re-
gularidade da publlcação dos de iJa tes 
desta assou: blaa, eu o is~e q ua e•·a ir-
ri$orla e t razia grande:. mcnn venien-
cias o modo p., rq ue era ella f e i ta. 

Di•ae mais que o expediente da se-
cretaria do governu e todos os m&is 
actos da adminiotração eram dados ·á 
fllblt~id~de à ma t roca i e encarando a 

s·tuuçno por es te lado, parecia quo vi-
víamos sub o regimen do encapola-
menll•, ficando o paiz na com!Jleta 
ignuralicia de L dos os ac.tos publicos. 

Talvez parec~!e a mu1t .s, Sr. pr~ 
sídenttl, arrojado e eugerado ali\ em 
e•niltir tao.s p~oposíçOo;~. Os factos, 
porem, vem dtm<HlSLl'ar a rasao q.u& 
me assiste quan·lo faço taes reclama-
ções. 

E i tamos qua~i no tl l}l do 1. • mez. de 
sessau, e aiudanão foi d ist•·ibuido ne$ta 
casa o re l'.1torio !!o pre~idenle da pcu• 
v•ncm e tudos os a :mex.os dus diversas 
reparLic;;Oe~ publicas, que nos deverião 
J•Õr ao fact•• do 4 ue se p11ssa e do que 
faz a administra~·ao. 

A assembl11a tem se occupado estes 
dias da apro~entaç!lo de proJectos, 
creando freguez as, esc') las; l'rojectos 
de alguma uuhtlade; porem, em relação 
a outros de gr.1ndt1 monta e dos quae~ 
uoi podemos unicamente occupar em 
vlstll do c· •uhe~uneuto Lla.s cousas !JU· 
l.hcas, perdem m U 1Lu de sua impor-
tanc•a. 

Venho, pui~, à tribuna pedir á mesa 
que tume as necessarias.providonc•as, 
afim de serem quauw ante~ dsnr ibui· 
dos o relatono e aunexos das rep:uti· 
çoes pu l.Jltcas. 

O S•·· Presidettte: - V. Ex. vae ser 
atteutlic!o. · 
Aprese11lação de projeclos, •·cqueri-

mentos e ÍlldiéaçQes. 
São lidos e vão a impr•mir os se-

guintes-
Projectos. 

N. 182. 
A as~cmblea le;;io!atim provincial 

de M111as üerae.$ decreta: 
Art. l. • Pela ve•·ba:...obras publi-

cas-li~a o governo da proviucia auto-
risado a conceder aux•líos á.s igreju 
segumtes: 

A' matriz de S. João do Suassuhy 
1:500$000; à matriz da Senhora Mãt 
dos Hu10eos do Turvo 1:500$000. 

An. 2. • Ficllo ravogadas as dispo-
sições 0111 contrar:o. 

SJla das ~tlSSÕcls, 23 de Agosto de 
1882.-V. Café, Tocantins, Gustal)o 
Penna. 

N. 183. 
A assomblea legtslati va provincial 

de Mtnas Geraes decrota: 
Art l. • Pela Vdrba- obras publi-

cas-fica o govorno da proviucia an ~o
risadu a mandar C(IOCertar a estmrl• 
que de Sant'Anna dos FerNs, muu . ..:•· 
pio da l!abira, · pas~ando pela ~erra 
'fir.rica, Vlli ter 11 Uorell de vua11hães, . ... 

• 



Art 2. • Fic:.m reNgatlas M di~po
a:ções em contmrto. 

Sala das ~~t-SSÕt!.<, l?3 de Ag03W de 
1~.-1'. Café, Toca,lli~, vuslàoo 
Pemaa. 

N. 184. 
A assemblea lt>gislativa provincial 

de Mmae Gerae~ de.:r11t.t: 
An l. • Pula vet ba-ob• as pobli-

cas- filia o governo aut ·ri...,•lu a ~o
ceder o auxtlill de 3:UOJ$000 vara a 
con.trucçao da matri~ 1e N S. d.ta 
ll.1Ns de Guaob..le~. e ~:OU0$000 pat·a 
a recoo~trucçao dll matrir. de N. :>. olq 
Patr.ocinio, a mb&!l do municipiu de S: 
Miguel de Gu~tnbAtlS. • 

Art. 2. • FicA•• rdvugadu as dispo-
çõtts om c .. ntruio. 

Sala daa seo.,ões, ~3 de Agosto de 
188t-V. Ca(e, Tocanllll$, CJustaco 
Penna. 
r~ o 8r. GmiUl\10 Pennn 1 -Sr. 
presidt!ate. sendu esta a ultima sessao 
em que, pelu nosso regi monto, os prujeo-
tos Ha•• apreseatarlos na primeira parte 
da ordem do d1a, e havendo naturalmente 
outros collegas que desejam t.;uôbmn 
fundament.ar os que têm oltt apresenLar, 
procurarei ser o mais resomhlo pos:<~ vul 
Dll justificação do projocto que vou olf.,. 
recer, asslgoado por l!O Srs. deputados 
E' o seguinte (11) : 
Tudo~ nó• sabemos, Sr. presidente, o 

que e o valle do Rio Grande, que o con-
selheiro Bue.rquo de ldaoedo, de saudosa 
memor•a. e que deixou vestíg1os tA~ br!r 
lhanles na adminigtração (apoiados), d&-
nomlnou -abtnçoado- . 

Compondo-se de grande numero de 
municípios, de terras uberrimas, na.o 
te10, entretanto, aq'uella zona imporbn-
tissime. uma estrada de ferro, que lho 
possa. directamente.servlr. Fol baseado 
nes..oe conhecimento que a lei provtncial 
n . 2788 de 24 de Setembro do anno par-
sado concedeu ao cidadlo Aotonlo Luiz 
Caetano ds Silva, ou â ompreu por elle 
organlbada, pri v i IPgío para a construc-
çAo de uma ferro. via entre a freguezta 
de Santa Rita de Jacutloga, pontt. termi-
nal do traçado da estrada de ro~rro de 
Santa habel,e a est rada de Lavras. 

AS vantagens que resultarao da con-
at rucçAo dO:IS& estrada de ferro pare o 
valle do Rio Grande aao tantas e tio 
grandes, que sinto-me deveras locapa~ 
11e IJ()der reproduzi r , ao menos, as prm-
clpaes Basta-me, pore'!!. observar que 
da côrle â barra do Ptrahy a estrada 
de D. Pedro 11 traça ume. . ll nb~t recLa 
sempre em dt recçllo A Suo ta l~abel, Ja-
cutinga, ·Bolo Jard1m e Lavras. 

A' pequena distancia dos~ cidade, ,e 
11empre na mesma direcçaô do t raçado, 
qorre o Rio Grande, perteltamente wne-

• • • 

.... 
gavel até â.t proximidades 4a ciacbooira 
dll B•Kl&tna, .no rounlc.ipio de ltiumhy: 

De!:!• I e q u.e fui i ua•Jgll(l\tl:l, ol\u ell-
controu ate boje tt oavrtgaçAo a v"-p<•r 
o tO:tlJI 1ne guill.:auto emlt&NÇ<I u'dS"" 
30 lt~I)JlaS , uav.•g 1•las o .Qll~ lllteroente 
ptllo v~pur c D mtur Jus.) Jocge .. eJlOr 
barcas ti" c&laoiO Jllll IIIUIL•I l'H[II.IHIJ). • 

Fa rui a~ora, :>r. !Jrtlt.lloote, u•n li-
geii'O C•rnfruul.l• entro o tl'açad., pr-oj .. c-
t .. d o da J11cotiug 1 e L &Vr'a•·., w.s •I UM 
est radas lat ·r .aes, qu" suppõe-so. I'O 1e-
r~m ser \'11' â·.jUeJllt r iqJIISSOIUa l tllla. 

l)a cõrte á ci.Jade. 4e Lavt"&'S a cli$-
tancia é a seguiOI8, com pHJtleua dtfl'.,. 
renç 1 p 1ra 11\ais uu men os: 

1),, ·lt•·· dt1 Janeiro â Snota habel, 
160 k lom~ttro~. aes.tuta l ~.b ,l ã barra. 
do R1b ,1rj\o Vt!rt~~Q}bu 16~ . Tt!IIIO•, por-
lantH, a_feJI~tS :!~ ktltrm~ttros du um ex 
tremo a outro. Polo trllçaJu de S. Julio 
d'J~l·Rily li di~tllncia é e~ta.-D<t cdo·tt 
ao Si~ u 363 kilotnt trQs, do $otto a S. 
Juão IOJ, d'abt A ba•·ra do R•beinw 
V "rmelbo 120. Total do porcurao--583 
kilometros, pt~lo roeoos, i .. to é, Utlla 
diffo~rença de 200 kilom·.tros pua m .u! 

OutN tra~d·•, quo p ·tdi~t servar ao 
vnl le d·• lt.o Orun lt1, e " do Rio V t~rde, 
aclualmenta 11111 constru..:çAn e cujas 
dis~.ancia.- s.<to a.• eeguiutes. D 1 cOrte á 
OSLaÇAu do Cruzt11 ro ~2 kolumetr •s, do 
CI'UZillr~ uu R to Verdo rrrea Cor•çõ&) 
lw, e dtlSta ponto t..ft'IUinal a La' r~. 
na marg•m do Rio .Grandt~, 9~. SuUllDa 
501) k.lvmotros, o qut~ pt•o luz em ía- ' 
vor do jif,ojecto <la Jacuttuga a grau@ 
difl'erlloça de 181 kilorne~ros. J,.to I. 
dtl~Mnimadur ! 

Ora, tt.mando-se por IJn<e o preço do 
frete na r.:sãu dt1 300 reis por lulo-
~netro em cada t.unal..d.1, na.s eslrudas 
·de ferro part<cu la1·es, \· ~--e que. se 
fo~~e prulongada a estrada de ferro de 
o~sle até L .. vras, a diffdrenÇ& ~·•ria d!J 
76$Jú0 por tonelada ou 1160 reis por 
at r .. ba.-Em r ul'aça:o 1\ do R.o Verde, 
11 dift'o!rença para m11is seria de St$300 
por tonelada ou 900 reis por acrJ.?ba. 

Sr. presiden te, eu creio que oro P<~oiZ 
nenhum do mundo a q uost.ao de q$~ra
dns de forro á tâo gruve, tio importan-
te, como nu Bo·asil; porque, nno tendo 
ameia producl.us propriltm11ute iu·lua-
trt~tes qu11 expurrar, ~eudo "* uo•-os 
go110r·•S do l:.v .• ura de vlllor .muiw 
b.trato o de mutt.o p•S 1, é cll•r • •l•u• 
pormil ttr-se a conslrUc9\ll .d · u1na, 83lt 
trada de ft1r1 o que diiScrdve cun&.'l 

.enllf"\16! e UlitolS du q_ue Ulll 9 • ro,.á 
matar a agricultura. o( CutUN d' zuna 
11ue ae pre\endla SQ~v r • • {4{'oiGdos.~ 

I 

• 
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Adi&odo para ~silo mais oppor· 
tuna o 'dt>Senvolvimento de outras con· 
• ideraçOes, que desejlVa fuer, em re-
1açlo a este importante assumpto, 
entrego o projeeto ao juízo d'esta as· 
aemblea, inlimamento convencl·lo de 
que, se conseguir sull paqagem, terei 
I' restado i nossa provinciu, em r.tlaçlo 
a estradas de ferro, o maximo serviço 
que me era permittldo fazer. (Muito 
bem: muito bem). 

Vae a imprimir o seguinle 
Projecto 

N. 185. 
A auemblea legislativa prov ncial 

de Minas Geraes deçreta: 
Art. unlco Fica elevado a reis 

6,000:000$000 o> capitAl de 4,000·000$, 
sobre o qual a lei n. 2788 de 24 de 
Setembru de 1881 concedeu garantia 
de juros de 7% pAra a conatruCçâo da 
r~rf'II-Via de Santa Rita da Jacutinga 
i cidade je Lavr""i revogadea ae dis. 
posiçOes am contrario. 

Sala das ses.•OBs, 23 de Agosto de 
1882.-Gustavo PenrnJ. Paix4o, Me· 
nelio .Pinto, Miranda Ribeiro, Jotio 
Luiz, H. Sales, Olegario, Augusto 
Velloso. R . da Lu~. Pacl.re Kerdole, 
Josd Rufino, F . NaiJarro, Se~Jeriano 
cl.e Resende, Mot·etnllon, Bias Fortes, 
V. Cufé, Nelson, Wenceslau, A. Za-
corlas, Teixeira da Motta, A. Cesa· 
rio, M . Faustino, S. Ferraz. 

O Br. lleverlono de Re· 
aende1-Pedi a palnvra para ofl'o~· 
r ecer à cons:deraçlo da as1emblea dous 
pNjectos de util illado e de summo in· 
ter('ue para o !iorescente, mas iufeliz 
município dir B 1mtlm. lligo-infoliz, 
porque a historia deste município po Je 
ser comparada com a fabub llo lt-lo: 
em tempos pr• sporo~ de força e robu.s-
tez, tudo ee lhe rendia, e 'quando cahio 
em desgraça, ~ofl'reu até opprobr ios 
daquelles, cuja fraqueza nllo podia em 
outro~ temp'ls arcar contra as forças 
daquelle altiv.o rei das florestas. 

Sr. presidente, em quanto os iote-
18sses politi.:oa dt>p<lndiao d<~ Bomtlm, 
poude aquelle município consanar a 
sua integridade; desde que, porem, a· 
sua importáncia dei1ou de pesar na 
balança dos interesses dos lliructorea 
du partidos da capital, viu todo o aeu 
territorio· dado em partilha ou trocado 
no balcao das esprculaçOe~!l 

O que venho fazer hoje, Sr. presi· 
dente, ainda que mo r~:conheça mio-
goado em !orc;as (ncfo apoiados) á er· 
guer a minha voz neste reoioto em fa· 
.!~! ~a,uellt imfOrt~ute IXIWlioii io, a 

ver te Consigo começar a obra da ree-
di6oaç!oe rClstituir-lhe o sen antigo es-
plen•lor . 

O 1. • prujeeto á o seguinte Qê). 
Sr. presidente, f iO mteirameute ne-

CB18&rlaa e urgentes as medidas de que 
t :·ata este prnjucto. 

.\ agr('ja matriz da cid11de du Bom-
IIm ameaça ruína e desabnrà, si ollo 
forem fei to~ proroptos reparos. 

Aproximando-se o tempo du chuvas 
á de teceiar que causem muito damu~ 
a e~te im~r!ante .edillcio, sondo do~po:s 
murto datticrl e Importando em muito 
m \i'l r quantia qualquer concerto de-
p ois das damo:ilc:tçOe~ produzidas pelo 
temporlll. 

O outro projecto é tambam de gr~n· 
de utilJdalie (lê) 

E>Jta pont-o, Sr. presidente, no ar· 
rnial de S. OoMalo da Ponte, necea-
si ta de urgent~ cuncertos, que, se nllo 
forem feitos desde ja, deixarA talvez 
intercoptada 11. communicaç!lo do centN 
e de uberrimo~ municipioscomosta ca-
pital. (Muito bem). 

Vlli a Imprimir o seguinte projecto. 
N. 186. 

A assomblea legislativa provincial 
de M•nas Geraes decreta: 

Art. I.' Frca autorindo o presi· 
dente da provinci11 a rlesrender, desde 
jr1, a quantia de 5:000$000 com os con-
certos da igreja matriz da cidade do 
R•tmflm e 1 :000$000 com os da matriz 
de S. Ooosnlo 'da Ponte. 

Art. ~ ' H.evcga:o-se ns dispo~içiJ83 
em contrario. 

Sala das sessões, 2;,1 de Agosto de 
188~.--SeiJeriano de Resende, Joao 
LUI.J . 

O !Ir. II!Uh:e•tre Ferroa..-Sr. 
presrdeote, o ~uoioipio oJe Pouso Alto, 
~:~uno V. Exc. mbe perfeitamente alem 
de ser importante pela aun la;oura 
commercro e pópulaçlo, C<Jn~tltue por 
si só uma comarca. 

Ahl ba grande amuenola de serviço 
no Côro 11, entretanto, ha um só tabel· 
Uao publico, que, alem dos serviços que 
tem a ..,u cargo, é o oficial do registro 
de bypotbecas: O racto de ahi haver 
um só tabell.ilo tem prOC:ozldo prejuízos 
u partes e 1ncommodos, muito embora 
esteja o lugar preenchido por um ci-
dadao trabalhador e diligente mas que 
nlo pode muitas vezes attender a todo 
o trabalho a que é obrigado e que lhe 
amue ao cartorio, aoll'l'endo com Isto aa 
parte•. 

Por ettes motivos e somente por as fê$ 
attendendo às reclamaçtlet qae de gre: 
roa e t royanoe me têm sido reJtaa a e•te 
roapelto, ft'díodo 1 ÇA&~ dt 11111 .., 



gundo otlloio, é qne apresa.nto o projecto, 
que aobmetto A consideCl\çlo da assem-
blea. 

Assim procedendo, não tenho em mira 
fln• polh1cos, confesso-u aos muu~ hon-
ra<!~ collegas. mas stmpte.smeute al--
teu<lor ao >411'Viço publico e â cumruo-
dldaole dos habitante:~ de Pouso Alto. 

Passo a ler o prujecto e em tempo 
opportuno <le.-eovolvurei outras consl· 
deraçõaa, si for Impugnado. (LI). 

v ao a Imprimir os :lllgumtos projectos: 
N. 11S7. 

A t.saewblea legtslativa provincial 
tio Mi OllS c;.,, aes llecreta: 

Art. 1. • F1ca o governo da pr..t· 
vind a aut .. rto~~~do, d..sJe JS, a mandar 
J'uer o• neces~araos repal'l$ na poute 
sobre o r io Paraopeba, no arraial de 
S. Gun.salo da Ponte, município do 
Howiim. 

Art. 2. • Revog4o-le as dispos'ções 
em co o trario. 

Sala das sessões, 23 de Agosto de 
188~.-Seoeriano de Resende, J04o 
Lu i.:, M iranáa Ribeil·o, Nelson. 

N. 18!1. 
A IISSemblea log•sl .. tiva provincial 

de Min11s Gorae.1 ducruw; 
Art . unico. Fica elevada à catego-

ria de districto a Cupella d., S.tuta 
lillrbua, do muoicijJiO de Barbaceu11, 
compoitO Je terri101 ios desmembra-
dos da ! reguezia do Mello do Desterro, 
da cilllde du liarbaetna, e district" da 
Borda do Cllmpo, sendo suas diVIsas 
traçadas pela re$pecttva camara mu-
nicipal; revogada~ as dbpo$içCes em 
contr11rio. 

Sala das seasões, 23 de Agosto de 
18~2 .-B. Fortes. 

N. 189. 
A assemblea legi~lativa t•r.Jvincial 

de Minas Gernes decr.~ta: 
Art. 1. • Fi .:a creado U1o olficio o.le 

escrivAo do cr ime. que serà ao nexo ao 
do jury, no muoicip10 de Barb.aceua. 

A1 t . 2. • RevogAo se as disposições 
em contrario. 

Sala das sefsões, 23 de Agosto de 
1882.- B. Fortes, H. Sales. 

N. 190. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes llecreta: 
Art. unico. Fica revogada a lei 

que incorporou em um só os olous ... r. 
llcioa de justiça do termo de Pouso 
Alto; revogadat as disposições em coo-
trar.o. 

Sala du seta4es, 23 de Agosto de 
A882.-S. FlrrtU. 

Pareceres 
O Sr. 111. Fausttno offerece, por parte 

da commlssllo de est.ltlstica, os 88-
gulntes. 

N. 191. 
A commissAo de estatistica, A que foi 

pruseute a ropreseut •ç:lu doa habitan-
tes do município du l\far d'H.·ap:mha 
plldino.lo a revogaçao du § I, • da lei 
o. 2IJ l3 de ~4 tle Outubro de 1881 
que eluvou a d stricto de paz a !JOvoa: 
çdo do S. SebastiAo du Moute Y~:rdo· 

Consideraudo que com a croaçll~ 
deste distru:t •, pu rem, uao ~e consulta 
em parte li commodi·lllde dos ~ignata
rios da repre~eutaçAo, aegundu exp.,em 
ne~ta; é de pllreeer que ~e adopte li se-
guinte re: oluÇ<lo. 

A asselllblea legislativa provincial 
de Minll" Geo'liuS r ... ulve: 

Ar.t. un1co. Fic!o revogados o§ 1. • 
da lu1 n. 28!3 de t4 de Outubro de 
1&11, qu.e creou o distrícto d .. paz do 
S Seba,ullu do Monte Vortle, e M dls· 
posiçt1es em contrario. 

s~la das seSSÕL'S, ~ de Agosto tio 
188~.-M. Faustino, Francisco Na-
varro, A. Zaca1·ias. 

N. 192, 
A COIDDIÍSSilO de e.tatistJca, a que foí 

presente a repres .. o taÇAo dos c dudaos 
JuK~uiro. Tules de Carvul.ho e C11mpos 
e 1' rancuco de Paula V1eira. pr .. .,rie-
tarJO l das faZdDda" S. F,-l,x o Ham-
buby, ora residentes nodos trocto do Pur-
1.1 lto~11l de S. Francisco; ntteodeudo 
as ra~ões de •naior d istancia e mac>l' 
camiubo~. que oll'erecem os d1tos cida-
da?'• é de parecer que $6 adopte o se-
gu•n te pr<>Jecto. 

Art. unico. Ficao transforitlas para 
o dist riolo de ~aDl'Anna de Bambuhy, 
do terono da c1dade da Formiga, as J'a-
zunda~ de Joaq ulm Ft!lix de Carvalho 
o Campos e Frllochcu dtt Paula V 101ra; 
revug11d..s a.s dispu~içõ.!s em contr.1roo. 

Sala das SI'S3ÕUS , 23 de Ago5to d11 
18.:!-t. -M . .Fauslino, .Francisco Na-
carro, A. Zacaraas. 

N. 193. 
A commis•llo de es l4tl. tica, ú que foi 

presente a representaçao dos hab:tantes 
da fr.,guezia do A;jUII·pé, municip o o.le 
Dures Ja Boa Esperança, os quat~. pe-
dem a su.a tran, ferencia para o do 
Piumby; 

Coododerando que esta medida con-
sulta O$ mteresses e commodld11dl) tios 
habitantes d'aquella !reguezia, é do 
parecer que se adopte o seguinte pro-
J&Cto. 

Art. unico. Fica transferida do ter~ 
• • • 



mo da Doa ll:s,lle rnoça o i ncorporarla 
ao dll Piumhy a Creguo.zia de S. Fran-
cisco do Ag ua-pé; revogadas as di~po
sições em contrarao. 

Sala da" sessões, 23 de Agosto de 
1882 -Manoel Faustino, Francisco 
Navarro, A. Zacarias. 

N. 19t . 
A comn;is$ão de estatíst ica. á qut1 fvi 

pre;~eute a rer re.-ent..ç.'\o do. hab tantos 
da povoaç4o do P , ckraoe, município do 
Mauhua~~ú , pedindu que a mesma ~eja 
elevada á cu tegor!a de distrlcto de paz, 
e attendeo1lo que do Pockr;~r.e á sede 
do municapio,que é :l cidade de S . Luu · 
renç:1, das\40 ~::l legoat, e attendendo 
ma1s que a medida p~;~dida consulta os 
io tore~ses dos repraienta.utPs, é de pn· 
recer q uese adopte o seguinte pruj ecto. 

Art . unico. F :cn elevada a dii trac-
to de paz a pJvoaçôlo do Pockrane, du 
wuuicopio do ManhuM~Ú, Sllnd•l a s suas 
di\'a:;as ~~~ müSm&:s do actual dasmcto 
policia l ; revoga•las a, dispo siçõe;~ em 
C<.lntrarao. 

Sal11 das sessões, 23 de Ago.to de 
1882 -Manoel Faustino, F. Nava1·· 
r <.l , A. Zacarias. 

Vau a imprimir. 
O Sr. M<tnoel FansliiiO olfo~rece mais 

para 2.• discussAo o pmjecto n. 00, q ue 
tlca sobre a mesa para entrar na ot•dem 
do~ trabalhos. 

O S1·. Jose Ru{i110, por parte da Cllm-
miMao de rodc~cçao, oO'<~rece a redacçâo 
lloal do prujectu emanlldu da. indicaçto 
o. 1. e b3m IIS$im para~ . • lliscussllo 08 
projectos ns. I e seus aduillvos em I~ 
proposiçõ1s. n. 2 e seu$ uull1ti vos em 
uma pr .. pesaçao e n. 41. 

Otrerece a inda a n ·dacÇ<1o n na I do pro-
jecto de po~tu ras de n. ~ do anno de 
1870. - Para a ordem dos trabalhos. 

O ~r. Santa Cecilia, por parte da 2.• 
comnoissllo de propostas o de fazenda,of-
Cerece para 2.• dlscussdo os projectos os. 
õ l , 61, 62,63,64. - Para a ordem dos trll · 
balhos. 

O Sr Blo.s Fortes, pOr parte da com-
mhsao do poderes e 2. • de vropostas, 1.1f· 
ftlro ce para 2.• discu~,ao o proj ecto n . 
15- ele 1850 - Para a ordem dos lraba-
lbos. 

O 51' . Mor ebsohn, por parte da de 
pon tes e es,radas, otr. rece ~ra 2. • di~
cussao o prc>jecto n . li.-Para a ordem 
dos trabatbos. 

ORDEM DO DIA. 
F orça pollctat. 

Entra em 1.• dt.c;ussau o projecto n. 
10-1, que lixa a força pultcial pat·a o an-
no do IPS;J a 1884. 

O S r. ltlonoc l l ;ulgencloa 
Sr. presiclente, tendo sido designado 
r~l· e meu~ d .s tinctos colles ae da mi-

noria pa ra r omper o impvr tan te dl!bate 
sobre o projecto de força polic ia l , ora 
sujeiLo ó. noss 1 a precaução, e u sin:o me 
cumplotameute umbaraçado pant tu-
•oar sobre meus hombr.,s semelbante 
tarefa, 'luando fu.ltAo ·nJs os dados 
officiae• qu"l po ler illo cscbrecer a dis-
cu•s.lo (ap1iados da mi11ol'ia). 

N'esbs circumstancias, Sr . presiden-
t e, de\'ond•o nós proceder com toda cau-
tel-t o prutlencia n·c.s •a ohscu~Silo, ,·ou 
mand:tt' à mc~a um ro')uerimento, pe· 
di11do o adiamento da tno~ma atá que 
s .j~t rlistribuido o ro;atorio d ' presi-
den te •In pruv incia, (Muito bem da 
minoria). 

E' apoia•lu e entr.t em discus~~o o 
seguinte-

Requerimento. 
Roqueiro o atl iumon to da dil;cussno· 

do prujec lo 11. 104. Rx•on•lo a força ll\J · 
l.cial , ató que nus seja dtstt ibutdo o 
relat 1rio do Exm. St·. Dr. er93ident<.l 
da provtncia. 

Stila daM sessõe•,23do Agosto. de 18S2. 
- M. Fulgern:i(l. 

O S r . U. 8olcs: (Nao temos 
o ~eu clt,cursu). 

N nguorn mais pe.Jindo :1 palavra, 
encerra-se a d ·s ; usslo c é appro,·a1o o 
roq uori m 011 to. 

2 .• lciltwa de pt·ojeelos. 
Tâm 2.• leitura e sllo julgadus 

ebjccto s de deltberaç4o os de 118. I 12 a 
119. 

L!mi tcs cu Ire a, pro1•incias d9 Mmas 
e Goyn 1. . 

O lih·. Nelson (pela ordem): - Sr. 
preslrlentc, tend•1 sido concodida, na ses-
sllo de 2J, di spensa tia lmpressan e copia 
da inllicaç:iu. que tive a honra de s ub-
moller :i consioJeraçtlo desta li lustre as-
~emblea. pedindo q ue ella representasse 
a camura do~ Sr~ . de[lutados sobre a ne-
cessldatlo de ser resúl viJo o jlrojecto 
n. 150 de 17 de Agosto de IS6t . reiK llva-
mento à questau de limi tes entro es ta 
provi nela o a de Ooyaz : e ja tendo sido 
a presont.'ldo pela !ilustre commill34o o 
parecer sobre a alludtda Indicação, peço 
á V. gx, agora que se •ligo e de consu I ta r 
á . ca~a se consen te pre~e reocia para sua 
dtscussdo, como é de ma~ter, visto como 
estâ se appro:ximaodo o encerramento 
da csmt~ra dos Srs. de pu lados coovin r!o 
pois, que lhe cbegue e•ta rep'reseotal)ll~ 
~m tempo de ser decidido o referhlo pro-
J~cto n. 150, que tra ta de medida de ma-
ximo interesstl. 

E~te requerimen to é approvado. 
Em srguiJa ent ram em discus~llo, ca.),1 

uma pu r sua \'ez , e são a pprovadas. sem 
deb~ te, as J'epresen tações emanadas da~ 
illdiC&ÇÕeS llS . 21 3 Q Cí: 



- ... - ,....- .. (}''' .,. \ ... : _ __ , ~ . ,, 
.. r p1a~ . a ~a. . • 

&' apjlr_.nadg ~m ~.· dls.cp~ o~p~ 
jecw o. lJ; meoo:i o tr l l.,"1 qqll é ra~.,., 
jeitadu. · · "' .. •· 

D . •'- . .,\, r . 
• . ua~ . ~ 

E' 'pp_~vado em <f. • ' ''uasão o ~o-! 
jecto q l ~~que. a l.l,tóri,Si\ ~timahl de 'S.' ' 
JoÍlo a'El:Key 'a C:uer 'á d'eS&~l'll~Ha: · 
Ç4U' neces.ari .• P?l!L a a.b!lr,lH.,Cll, \do 'liriill '·:~ 
eatrai lh r· • 11 .. 'r 1' 1 • - ·~ v J•'' 

1 ·•lmtnucçao liiC""f'l411'~' • 
E' 'appto•.do • •lll>~ dil!owáio' o 11 r~ • jecw n. 46, <errindo .,QÚ!a...:adeira• pua.-1 o sexo feminino Do arnlàl do Tijuco. 
'E' áptlio<rfa l ei em"!:• d~cilsSib o 111:0: 

jecto o. 7~ creárldo l.amà cadefra ~ara 1 

u ea:r.o fe1ninlno rp.' pntoÇhía· de' ;IM·tá 
do Turyo. "' 

E' approvad.o 'em ?•" ~~~~ 'q p~ 
j ec:1o I)• 76,•CII8&ndo jUIII4 cadea.ra (13C&, 
o :sexo feminino no .d.iatricto do Em-
possado. 

E' approYado en1' 2. • "di!cussã:o o pt'O-
jeeto n. :n, ca·eando uma cadeira para 
o sq,,l (~D_li~,irlp Díl, r~egtre~ia . de S1n~â . 
Ratn ao lball l!~Ca. · · • 
Eo~ra ·em 2 • discu~srro o ~rJjecto n. 

34, creando uma, Cã~eíú 'p~ra o seio 
feminino .UtJ diilcictu .oJo 'P.iq.uy. 

E' apoiado o ~inte 
Addil it10. 

FicAo igualmente cresdas duas au-
las roi:tla.s de instrucçao primaria, 
uma ua freguc~ia de S.111to AII.IOni9. da 
Olaria, termo do Riu Preto. e uut ra 
ua povoa~' do Oram ma. do- municipio 
de Juaz de Fora; revogadas a~ dispoea-
ções em coutràriD. • " · 

Sala das' tiessõeJ, 23 ~ Agoatu 1\e. 
1882.- Mir.anda Ribeir.o, Paít&fl4, 
M~lio Pi""'. ...J ' 

Encem da « discuido,. d approv:ulo 
o projecto. 

Segoiodo•ea a disc:ossl o do additivo, 
é este igualment&-approvado. 

Colegoria <U freg.ezia. 
E' apptov'ado em 2., d&.SCUSS:lo ? pro· 

jee.to o. 36, qDB dA es~ categoraa ao 
districto do Gloria. 

E$cola nocluryaa. 
Entra em 2 • di~cu~AQ o projecto , 

n. 37, orca.ndo uma escola nocturna 
para ambos os te~os na povoa_çAo de-
DQm inada-~Pabrtca· ~o Gedr?•· I 

Depois d'l al~am'as eon~adera?<Jea 1 
doe Sra O. P&lÍna.e V'eUOM!',yal A mesa 
a eaguinte- .. 

EmendG. 
I - • Onde ae d11-para o ee~o. mascu-

l ino e temiBioo-diga-~&-para o sexo , 
JQateqlino. 1 

• 

Sal:l das sessõ4H,•23 '4k •Àgosto de 
~ • .L!: íl dg~to VellotJo. • v • • 1 ~ 

I E' ipbiaci~e eotra ~m dlscettto. • 
O 8r. TOC:,ant.lna: (Nao 4emo; 

o seu dtscurw). ,.., . · .. 
I E' apoiada oe entra oonjunca.m~ti 
ent discu!Sio'..a• ·~iote 1 H ,. • 
I ! -· J ·•BmMd,ai. ... "~ ' l•. 

A escola · noeturna sori• ideottll' • do"' 
'E:dillcil' da fa.ballllll"tie~ctllos -do Cudro· 
e Iaos t6r'il\~\to• r~gUftmllh têWifl 84. ''1 

1 
S11la ;-àaS' ~~. ·2:) dé.,.1.gost& de . 

1839.~klto-PanG: ,.,,. •t :n 
O 8r.l 'x"' ·d ·a 'WeiiJA>~ (NAo . I teínoe' o lleu• ll i~cur$0) ., ~ i 
'Bndo!ohda a· ' 'di\lcosqo, 11 approvncto ; 

o • ph:ljectõ • com a emenda 'llo • 'Sr . 
Velluso, sent!o prejudacada' a dct Sr1 
G. r.noa. I • ~ • 

~ Pest111'1lS. , : 
I Silo apprn'flUio:t~ ~~. • disoosslo os 

pr.,jec:toé ·o·. 122 0•208 do •le?9 llo'fl· 
I teotlo artigos de' pJ!Ituras das ~mar.1s 

dll Alfoou ti Vrçosi.' · · . 
, Obra~ em Oa"3 V enie. ' · . 
E' npprovado·. e.(l),, 1.• 'di~é'lisslio o · 

projecto ."· 84 ... a,\Í.~.risap49 á 'dhz'peâa'' 
I com \va r iaS 9bras ~9 mul\i~Y,iu ~,l:abo 

V&rae. • • • • DifJu cu. • • 
E' approvado em 1. • discussllo o 

projecto o. 85, que 6:r.a a.s divi3a,. eo-
tl'e os tollnicipios ~e Jaguary e S. Jo5é 
do Parais.>. ' 

ffeuniao .tle ca"tonos. · 
E' appruvado em L • di:sCu~lto ci pro-

je~ o. ~6, q11e "!lllnjl em UUl aó o 
I. • e o 2,• car-tor iQs dos taQellilles do 
Musambinbo. . • 

• • • I A ntltt.ea~do" d4 f'réfiWS;,Ca. 
E! approvado em 11.• dt&cWJSt.,. o pl'o· 

jecto n. Si. qne·annexa a freg\Jetia de 
N. S . .da ConoeiQ11o da Boa VlSI~t ao• ter-
mo de Cabo Verde. 

Cqlrlgorta de 'IJ}Ua. 
Entra em 1.• disc'u~IW o projecto,q. $8, 

que dã e:sta calegoraa à freguezia de 
Santa Rita do Rio Claro. • 

o 8r. Pa~xAÓz- Sr. presidente, 
em uma das eessOàs ,.saadas rol, creada 
a V lUa. do M11s.am bi D b~ COIU fr~uezia 
desmembrada do m,unicipio de.~.Yer- • 
de; agora pretende-se crear out rVt vi )la , 
ainda COQI freguezia desmembraaa' do 
mesmo.muoiclpio. ' l 

Ora: eu1qui~era ser esclareeldo sóbre 
a oonvenl.encla ou.ducon•eolencla t.QUEl 
podll retQl t.t.r.JI$8.1A medida para Ot.UJO.I 
nlclpes a llí ex ísténtes: m~. como o 
autur do projecto n10 se acha presente 
para dar as precisas expllcaçõc~a .. vou 

• reqae,.r-o amallleóto da dllóilasiO. 
' • E' apoia~o, • posto -.m 'dbeu•l l o e 

wm a.liatAI &ffl'9tat!o o seau ÍQ~ .. 



Requrimenlo. 
Requeiro o adiamento da diacusslo 

do p~njecw n. 88, por .~ 'hor:a~~ ' 
-PaitD4o., . • 1 , 1 ' c, 

Agua potat~el. 
E', appl'OVJl~O em 1. • diacua:ilo o 

prnjecw o. 89, que .aul,orisa a despeu., 
de 12:000$ com a C&Ad .. lç!O de agu:\ 
em Moot.a-Glarot. , -. · 

· ' Pbra.f do Sefr(). . 
E' ,approYJdo em. 1.• d~lllo o 

projecto o .• 00, qlle autoriaa despeza 
com variaa obras no município do. Serro. 

!l?oljll no Rio.Polftba. , 
E' approndo em l. • CÜ,Cilsalo o 

projecto !I· lU, q'lle autori-11 a d~UpeJ& 
de 1:000$ CQm esta ponte, oa· freg_ue• 
zi:~ de Guaraoy. 

M alri.z do Gloria. 
E' approvado em 1 • diac11asllo o 

projecto o. 92, que auwriaa -a dospeu 
t.lo~ 2:000$ 00111 Ot reparor d'est.a matriz. 

Annea;aç4o de {o.setW.G. 
E' approvado em 1. • diacusiao o pro-

jecto o. 93, que Cu perten.c.er ao dia-
trlcto do Jacuby a fazenda de José 
}lento 'Peltoto e outros. 

Agoa potâtJel. · 
E' approva!lu om 1. • diSCilSSio o pro-

jecto n. 94, que aotorisa a despeza de 
11:000$ ra. com encanamento de agua na 
cidade da Oliveira. 

Aua:llw á tg,·~a. 
E' approndo em l. • dlscussl o o pro· 

jecto n. 96, que autorisa a despeza ce 
4!.000$ rs. com a Igreja de N. S. da Pe· 
oba do arraial do Bicblobo. 

Divisas. 
E' :~pprovado em 1.• dlscuss!o o pro-

jecto o. 96, que t rata das divisas entre 
s. Joio d'El-Rey e S. José d'Bt-Rey. 

Obra$ em Jtujubá. 
E' a pprovad<> em 1. • di&eu$s4o o pro-

jecto o. 9 7, que autorlsa a deapeza n&-
ces.·arla cem varias obras em lLajubâ 

Aula de lat'm e (rance;. 
E' rejeitado o projecto n. 98, cri!an· 

do uma nr. cidade de Santo Antonio do 
Monte. 

Collegw de Pilanguy. 
E' approTado em l. • discuSJIO o pro· 

jecto n. 99, quo autorisa o governo a 
auxiliar com 2:000$ o collegio de Pi· 
tanguy. 

Compra de relogio. 
E: ~pprondo o projecto n. 100, que 

aux1ha 11 camara de Santo Antonio do 
Monto com 500$. para com ,ra de om 
relogio &. ' 

Dicisas. 
E' apfrovado t>m l. • dhcumo ó pro· 

Jeow n. 01 ,que marca aadivi.au entre a 
~:~.r~h ia ~o liom Detpt.cho ea claSaude. 

Obrtu em ltajubd e Ayuruoca. 
• E' appra,ado (\111! ,• dL.Cilli•lo o pro-
~ecto o. JQ1, q,ué autoriu d·!a#..1ai,é0ai 
ollru oaquelles1 m1uâiclpi'ô~.''' 1 " · ·· 

Etcola de f!":rmaci4 · 
&' ~pprovado 'elh V atscus~l·.• o pr.o-

jec\!> n. 103,' cHiando unia cadeira de 
toxico1ogia na 'eS:cola de phnrma~ia da 
capitAl. 

· J.tençlo ele df~lo1. 
E' approvado em 2 • dlscuasiO o pró· 

jecto n. 105; tjue•heeta dot direitos pro-
Tinclaee or matariaM ;yto4oe da cOI:te 

' para> a matrb do Juiz da Fora •. ,, · 
Po.Uura8. 

Slo approvadot ~ 1.• • di.scualo p 
prpjeqt.q,n . 1.00. conLend~ adiaoe addi-
Uv~ U p<!StUCM. dy.,Rlo No.~vo i .D, 1()7 
contendo um art1go addltlvo às posturJ 
de Caldas; n. 108, contando posturas da 
c&ll,la~a de s. :os'é d'Aiem Paraliyba; n. 
1® . contendo aUeraçOes'Ciae póâiuras da 
camara do Orl<' M(lgoh . 

, Tramftrencfa de paroc:hia. 
E approvado em 1. • di~cossio o pro-

jeciO o. 110, que Cu pertencer ao mu· 
nicipio de S. M.igue1 de Guaoblea a ~~&
ruchia de N. S. do Porto, de Guanhles. 

Eftrada do Sérro. 
E' approYado em 2.• discosslo o pro-

jactO o. 111, que au1orlsa ~e,peu com a 
e~trl!la do Serro para- S. OoostJo. ' 

Acbanclo-se t>agobda a lnateria da 
orJem dia, o Sr . pres:deute marca a de 
amanhll e levanta a l ea'•tlo. --AfnA DO DIA 24 DE AGOSSO DE 

1882. 
PRBSJDBNOrA DO Sa. O. PBMMA. (f.• 
secretario). 

A's 11 boraa da manha, feit:L acha· 
m'\da, achdc>-aa presentes 11 Sra. de-
putad~; faltando com participaça.o os 
S~s. bar&o de Coromaodel e A. do Ama· 
ral, e som ella ?• demais Sra. deputdos. 

O S1·. Presid~nle declara que ol!o 
ba aesstlo, por falta de numero legal. 

• 

--
16. • SESSÃO OR.DINARIA AOS 25 

DE AGOSTO DE 1882. 
V JOB•PRBSlDtmCJA DO Sa. LBv:os. 

SUMMARIO. - UPaolklfn. - Párai:en1. -
O".dem ~di&.-Rdaeçlo lloal.- Joalrueçto 
pr•m~rla.-Obaeryaçllea dA>• Sn. M. Fui· 
geoc10 o M. Fauatino.-Poaturu . ....Obaer• 
vaç~e• do Sr. T. da Motla~-Cemittrio da 
cap&~l .-Obaernçllea olo Sr. Dn~moad .
AdJII&YO•· - Poolurao. - Traoolereacia de 
(unda.-'\ddiJ!~9•·:-Rb•o~vaç6oa d011 Sr1 • 
fd. Fulg,oc&o, 111. Fauatioo, R. da Luz 
Drdmood, B. Sal lU, Snériaao de Reaoado' 
J. Luiz, Biaa Fortoo, X . da Volp e 8 .ftt: 
roz.- Publ iea~o .. dt. d.~~a tea.-Reelamaç4 n 
do Sr. H. ~aloa.-Projocloa.-Obeono~cl•• 
do Sr. Toe-Diioa . .:.Reqóerl-ato.- Remo. 
çlo do pn~(-r do eu- - J:llrie~
DIIQIIriO do Sr: _;. d! Y•it~ 



• ~· 
A'sll horas da maohao, Celtn. a ch~ #.~.districll> dos Peix.otos, do te~ 

ma~,, ~9h~ pr'lllt~~~!! 3l ;:if.# •. 4p· de Pa•aos, attentlonclo: ' 
put4do•a tãJ~<tu dOI'tP tiau~á 'pn'r!fcn-• '1· ... • Q~e 1 do 1li tó •dis~rictc . ,;o,jdada.,., 
pad;& ~ õs 'sní. ~f;~. ·a~~'Çôf,!IID'alialil '\I ~: e ~a.ss!>s ba _uma distancia de. 9 I~ 1. 
A. ao Amaral. eóiDpsreé!éntllé~!lt ~ '' oas, por macs caminho~ e por S. Sê-
Sr" Feçr•.' .'1~.;1~rjl,st.ioo. 1 

• ·" "'· sfillu •omertllt: cinou ltg~•·-muuuu ,., 
4~JI·I9 h~a~. ' ! •; "' ta.! • ' ' 2." Qlle &S> •!~ÍOfQj M}~ .%li 
S~J\it~ e ~llfó~àlJ~ ',_ àett 'Ua an~· m..oálllOdopara S.SébattJI!R,àg' â ~· ' 

ceden~e. . . ~ . : ' " · ·r. 3.• Que ~ pop11l.ll~ .D .~~:~ f! Sf-. l.• secreto.no d! •ç9nta do lia~ grá~l9 1 de~~TOlutn~qlo •. ~~~ .. ull\~., 
g~t4h .. , , , , , 

1 
• • ' ' nume!'O· con~tderavel • de h!l\ú~~'TIJ.•b 

, ;lii~\'~lBNT!i. '!'' 1rle-parecer,rqtle-teja adopLadpJo,seg.u.in- L 0 J !O' 'f } hff J• \1.) .. , - • r I I .. ·--J•JI• em. I' • •l 'proJopto. I. ' rJ •. ,.,~, ~ ... , I • l 
Um do ~EIQ[O~f!~"~a:'~torernd, ~ f.~ · , A ·~m!Ke& legiel.t.\i.n ·~lrrJ~t{ 1 

m~le)l~u o l89uepment~ em qae- o · Ide· Mtnaa Geru~ .déilreta: ,~. b ., ..J 
empN\Mrfo, aa ~t!IP~A~ia~· lyrYc'á Ciá'n- Ar~. IJ · . .P..iof ~eYIIIiitA cat~o~~ . 
cua de tb~fr:.'. dêl.ta ~~ 't!· · Jdif$Ul!~ , ,de Cr~guezia o actualiÃh•r~~~uA).eAi..". 
ve!Nlo.-A. ~1 ,co~~\~ , taflft'dl;.· I x~s tlt•oyas sbat'.&~l~s. ~ 

Outro do m•lll9n ~~ta r o c~: ·Art. 21\• ..... Ptta I p,er~Qcjg~.g)iE-a I 
toado ,9 p~ .v;, ~mar'â"lii\óic~~l- l mo de S. Sebastiao do ~41iat•.o ~) tl~; · 
do .S~o&~~up~, -~~~~que 1 ~~~.Sé~.~ . P'" I memb,rada do ter!® d&,Passos a nova 
cedtda au10nsaç'ló para IIO•P\1, íi'er . I frt~gUetlat. , .. , 1 111 ~~~ .i;-i• C'l"''" "· 
5.000 )Qis !D~~&el ,<i.Q']J Cl'!!fçâ!> ile-hn- · ."Ar~~t .. S.! • F~ ~evoga!Ja,í 84, pi~;-~- ,, 
p~_IO-.-A COID"Íl~Slu f!lf fheifl!ã ~d- stç4es em; , oontrlltto. _ ~-v~ ··~ . ~ 
nu2p~. S.&la di" .~ • • :2;i: t\J j.g9slo l!e 

. 'Begresent(i~: ·: 188"2.-.at. Fiauslino, F1'1!1)~go 'lf!J~. 
, Um& ~a oamara m)lntCt~al dd Prata, val"7"o . · ' · • 1 • •• • 1 , 

pe:tiudo ahiliu par~ . ~ivérsas bbrfs; Sso lidos mais oa sega\ntea· ÍWi·~ 
-A' 2 • coii\PliliAII de r.uena~. • recercs. • 

Outra de Manoel 'Ju~~\h~ d'e ~ujo, · • N. 31. 1 • , 

reclawando." ,~;J>!Ura'a !~!ta do paga- k commisslo!do in~tr~c.çlo, tfll,l~lje'-' . 
18ento dtl~~~p~ns que fez como 't!u- á -que- foi prt!Sente ~ reqll.e)'Jn•e,n~ i.~ 
carregad11 da" 11bras do 'c6foílerio da professor' José~edro dqa ~n~s,, -~~-
matriz ll~t Creguezia .da M.adre de O;ros, gaado que eXerc:e ·!Q ~wst.jri11, ~e" 
do leT'410 qo 'l'urvo.-A' 2.• com .. ~i71lo I t do Novembro de,l841J 4ei I}!.I&/11Cj1i'tú-
de fazenda. • do·S<l ac(uartnente em ~la~oc~p1 ,J)llo 
_ paisa.ose â. apr~selltaçAÓ de-:- '· • pojer coottnuar com o.umgistetia.i4p u: 

Pareceres de commus6ts. incommodos d;J sauJe1 pede . ~ , q~ta 
O Sr. Jos~ Rufino~por pane da de assemblea que lhe cooced.a a aposenl.a-

redaçciO olft~rece r~d·~tdos or''projeé\.os dc;ria com as V&ntagOil$ do regulameo -
d~ r~:~p~p~~çõ&S ema(ládlls .das indica- to• n l 84: • ,1, 1 , 
~s n~. ?· a. ô s: e ' tieltl aslllm para .cun~iderand.o .cõnstar, ,da .m~tçiffu\~ 
::J.• d iscusslO O projecto O. '4 com· OS dOS pNÍOSSOr&S q~~ !il~ ,Ct~a{I.IO,rfOt 
6eus addiüvos.-Para a orJem dos tra- oomes;lo nu domtoto <to .~egul&IDeeto 
llalhll•· · • , n. ·00 • titulado a ,20 ,pe A!JQ~,'de ;a ~r. Wenceslaó, ~ór pnrte'dl\ 1.• 187~, to~do assim apPJllll! dez anD:W!'!~ 
de prOposti.s, .olfuroce. parecer, c~cl u- magtsUlno; · , . ~ . 
j Qdtl, ~lo projecto n. 195, adoptantlo Coo•íderaoao que e5:10 pruf~ftiol" ! :(tão 
um addita~eotc !s ~atu~~ da cama!'& p~ou dovid.a111en te s_9ú "'~?"'aletu-
<\tt J,.eopoldtoa.-A unpr!mtr. • dinario, que só podor1a a:uton sar esta 

O S1·. Santá. Ccci/Í4,por pa.rfe d~ 2.• assembtoa a aposent.al"'' eom •o or.Ja-
4~ propo~·· ulfo:t t~ <!.utru ~areJei', oa!lo proporéibual ao tempo do exer-
_oonclutodo pela adop94o do proJecló n. cicio; • . 
65 em 2. • diSC!J>slo. CoP.si~9rarldo oue ja nllo ~ndo 'jttsla 

Ftoa 10bre a .mesa para a ordem·dos ..... · '-· ~d ~ 'a'' lha'i ~· míu~ s~ '"ft . , ,,...,-r apu11en .... urt 1 .?. ~ · ·~~-r " 
-''~s1'"4'~)' .J r '/"' .J.fr p Há da de I toroa,da'tido-!be esfã a~S~fi\lil~ as·vâh-

. O ".· 111 • llP.JU m?• ~ 8 
• tageo' do regulameuw· n: • Si& ,' q tle o 

eeLatta~, d erece.o !êg,!liDle I suppUcante grac~asmente pede; e de 
• PNrOJt1~· pareéer' que S&Já. iudoferidoo §eu re· 

' A 'aommtislo de' eara'tlatlca, '! que ·foi I quer~e~to·:, · r .,,'!~,.~-1 ~ ,· ,;\ · ~ 
. ..reJ9Q\t • !"''i"~P.t~?'~Oí'' hJbl~u· 1 • ~ia 11u· sme<P,r "Y. 'tF A&.9s.2 .. " 

,.- - . -- , f ' ,... .. ·up t,L .... • 
~ . • .. " f ' .. • • \ ... Jl l .., .. •C"W....:) 



. , . 
• 

• 

1882 ...... Bia.r Forlt8, C. Setta. TeUui-
ra da Jl <itla. 

N. 32. ~ 
A commlsrlo dé iaskaeçlo pu~lica, 

tendo prilellte o projec:to .a 211'q•• 
restaura a cadeira de látim • Craaoe& 
dll dd•dlrlde I:..atru,e QUn.aideraado que. 
eui'· 1cadelta.'f11 i allppriniida em virt•lle 
de 'uma'Jei e lqae esta asaemblea, \ell· 
do nep-lo a•ere(Çiu de·eadeiras· d'es-
sna materiu, dove \ambem oppor-.0 
A rlls't:&úraÇio da m4sma; é 'lle parecer; 

Que ae deixe·• reálii:IQ~U d!8'M pro-
jed~ 'para quando.~' o pei'mit1i~m u 
filian~a da pl'ôtib'Gi&. 

Sala dai ee•aoes, 25 de Agoato de 
1882.- Bicu Torlu, Casta Sena, Tei-
a:eira da M-otta. 

N. 33. 
A commimo de iostrucção publica, 

A qae loi preHnte o l'eljoerimento do 
profoasor José. Anselmo Caldas, em 
ljÚe pede a esta ' assemblea qbe lhe 
mán'de contàr o tempo do ru,giatario 
particular com o tempo do magisterio 
publico pata conceder-lhe a aposenta-
doria, e, 1 

Considerando que é a expr~sAo d& 
lei contar-se pua as aposentadorias o 
tempo e serviço liqu:d&dos só no ma-
gi$terio publico e nllo particular; é de 
parecei' que Hja indeferido o requui-
metlto do suppfiéaote. 

Sala das commlasões, 25 de Agosto 
de 1882.- Bias Fortu, C. Sena, Tei-
a;eira d4 Motta. 

N 34 
A commíssllo de ínstrucção publica,' 

que foi l'resente o projccro o. 16, crean· 
ou uma 'cadeira de latim e !rancez na 
cidade da 8Jgagem, coo.sideraodo que 
a avlen!l.olea, aceitando o par8Cdl' da 
com'miWo que allegara a impovaibi-
!laa\1-. de 11e IJ'Iaoterem as cadeiras de 
latim e Crancez: conjunctamente com 
o grande numero de escolas prima-
ria• de que tem necessidaie a pro-
víncia e á Yiata do aeo estado financei-
ro, reeutou uma .cadeira d'essas ma· 
terias peJida pela camara do Cu"ello; 
é de parecer que seja o projecto guar· 
dado para melhor occasillo. 

Sala das COJI!miss/Jes, 25 de Agat'.o 
d~ 1882.- C. Send, Bio.s Fortes, Te,.. 
a;ei,·a da Motta. 

r N.' 35, 
A c,&mtnlssllo ecclesiã~Uca; â qual 

foi pre.iente o projecto da Irmandade 
do S. S, SacraiJlento da vílla da Oon· 
ceiçllo da &a .Viab, examinando <>t 
art ig111 de que o mesmo se GOmpõe e 
fl~~o~D<Io 'iuO ae irmaDdadoa alo 

:. j .. ,- • • 

• . . . • . ' . . ~ 
loallt~ltlleS 41!11 o.rfB~II\ 

1~l~istl~· e, 
por cqn~W~·1eYeiJ! M*-'~ aob lmil!é- " 
dia~. iuns~JCÇI~ e"ins~o do pllder' 
esprruuat · 1 • 
· Co:tsid.;.odo que~ó 'pArooho é o de-: 
l~ado do poder eseiritdal'~lrà gtrlr, 
pa negoeios do curiô'l{ ulítlki rêapooaaw 
vel .e, J!Ot:. illl'O. ,nAo. pod~ ~r aimplês~ • 
men•e liUVtdo; • " ' 
, Considerando. ~p.,e o,p,~oj~tl> é lttêli•'' 
tatorio da autono19~" dq1 )!ôder espiri· 
'tual . e Tai de1 eneontH> â dil.fOtlçllo 4f 
leí.J ~ele&l!\5\u!às' ê clvU/ci'úe regulao o 
a)l8fntaftte,âtl~1 'd~ o~iWi,' e PfeJu-tlcâ a 
11ttr~bup '(pp,. C.br)ql\~lro, e 'aiebri ... 
tlel• ~· ~a\rlleâ · • 1 ,. l 

21
, 'põ,fa, dé ' pf~r qÚe- ct p~toto 

nlo Mja cbóYerhd~ elA fel : · • " ' 
S.la du conimla2GeJ, 25 'de kgosto 

de 18~?:.-Kerdol.ê,• R. da lu~.""Salu 
Pei:co(Q. • • "'. . 
~· &r. Ke.rd'oi.S' (pela ordem) · 

faz algumas conslderá~s· e conclue 
podiudo a ex!)nera,çllo de membro d:. 
cum!D.ia.'lao de, neg .. cio~ ecêlesia.sticos. 

A casa, s~dó cont\1'1 tadr', "tttta 'a 
exoooraçllo pedida. · 

ORtlEM DO DIN), 2: • leitura 'de pojéclos. • • 
Teem 2.• leitura • do julgadat 

obj?Cto~ de ãelibera,Çio oa de os. 120 
a 126. 

ReJacç4o ftnal. 
O Sr. Nelson reipier dispensa de 

inter. ticin; afim de ter di~cutida ja a 
1 edacç lo ~oal do projéctO de repre· 
seotaçllo emanado jla lndlcaç~o o. 2. 

Sendo appfon~o este req'uerimeoto, 
entra imioediabmonte em ili•cusslo 6 
é approvada a ··alludida redacç!o. 

E' igu.alme'ote approvada a redaco&o 
ftual do projeclo o. 29 de 187Y. 

lf1Slrucç4o primaria, 
Entra em 3. • discusslo o projecto 

o. I, creando um.a 3.• ead ~ ira para o 
sexo masc~lill.o na cidade da Itabira; 
e bem a.•s•m os 12 addit!Yos redigidos 
em prorosiçõoa separadas. 

~c.er~ada a discusslo, é approvado 
O prOJ~Cto. 

Segutodo-so a disco$slo' dos additl· 
vcs, silo · approvadus, cada um por 
sua vez, os do os. I a 4. · • 

E' o t ra em iliscú$sao o de n. 5. 
O fir. Manoel ~ut.renclo. 

-Sr. presidente, é certo quo tetnoa 
em no~sa província dinraas fre· 
guezias, nas quljet ainda olo exíatem 
aadeiraa de inatrucÇio primaria parll 
o ae:r.o ·remioio<l. 

O '§r. Se~:triatJO dt Rt1nwü ;-.,JG 
oda é uma dollaa1 

• 

• 



ANNA.B&. . 

O $•·· M . Fulgtmeio: - E' Iroguer.·íl , 
ou ai~}ricto f 

O Sr. Se-ceriano ~ Ruende:- E' 
íregue%ia. · 

O Sr. M. Fulgencio:-Eu suppu-
nh1 q11e .eça di1tricto .• 
~ttrola:ntq,oaq tenho _io~oç40 algu· 

ma e opl!<'r· t'oo ao projec\o; ao coa· 
trar o, ve'ltllo dq~larar que nu oca ne-
gatpi o meu V<~W l!lr~ !l cro~açlO de 
c:1doic~ ~e ' iortru~ priroaria, seja 
em . que 1\li&r Cvr {~iad<ls). 

lltt l"luco Y!)te\ 1ela craaçao de um.a 
3. • ~·leifa na cidade 'da ltabira, pro-
pQata peJo nouo qolí~e collega alla 
r l~deo~. ~ .o 1! 1; mui~ cooaoi!lqci.oAa-
mJl!llp1 Pt!rq!ll! eoteq1o que a a~m
bl~ quoca deve r .cull&r.a oreaç,4o de 
escolas de Íl18tr uqçto pri.m&ria, qual-
quer que seja o numero dat ja exis--
teotos on.s localidades onde sejtto re-
cl,amudas {a~d.os.), ja porquq á. ÍÚ· 
strueç40 pnroaria grdu~ é garantida 
pela nossa COO$Lituiçao, ja p.>rque a 
as!erobll!a n!o deve rega toar a diffusao 
do en ~in~> por todas as camad..s da so-
cieil'ade. 

A oó• cumpre curar da dill'usão da 
iD.9Lrueç4o publica, por meio de croa· 
ção de cadeir<u, ao poder executivo 
compele dar ou oao provimento a 8:1Sas 
cudeirus, c·.nforme tiver ou oao os 
recur110s nec.!SSariol. 'I ê, p,ur tanw, a casa que niio ba in· 
®nvenaente a!guro, ao contrario, é de 
grande ut ilidade, que dO?retomus ca-
deira., ele in~trucçt;o pramar:a pa .. a 
todas as treguezi.as, distracto~ e pov<~a· 
ções da provinci'a, 

Si é cerw que infelizmente ainda oao 
t9mos o~ ll!eios nece~aa~ios plra pro-
ver todos e~sls cadearas, a culpa 
nllo é oos~a; nós as decretam~>s por sa-
tisfaçto á uma necessidade, a adminis-
t ra94o trdará. de provel-as e, quando 
q4o o po:!a faJ~er, n1s teremo~ cll.m· 
prido o nosso dever• 

Fit estas considerações, porque em 
uma d.a.s sess<Jes pas!a~ tive occasiau 
de olfere~er um additivo ao projecto n. 
• cre~ndo mais uma cade1ra de in· 
•kucção primar~ na. c:dade Ja Dia· 
mantina. 

E n minha au,.eoci~ levantou-se 
gr~nde qu~~o a e~ res~i~, por· 
qÍl~ os ·~e~~ diatjqctos collegjlll .n«o 
estado bém informados do~ mot\VOt 
que me moverlo a apreseotaa: essa 
medida. 

Sr. preside(\te, p&S3&nd'9, p~a Dia-
m,ntina,, tf,re pedidõs dÕ: 1éliveiaos ci· 
~~a~~ im119r.taúw. dai,uêll• çídad~ 

. para promover a creaçilcrde 'fn'ÍS ~ 
cade~ra do instrucÇilo primar\a·."', , 

Ob d lh 11. . í) '" ·'· serva o o- es eu que a 1 Ja exas-
ti~o 4 cadeiras, quand" uulrthl toca!: 
lida•l t>s ainda 04\l podiao te; nenhuma, 
d lClarar4Ó·me qu·J ·o~sas caJ11irá~ "es· 
t 'vlto fruqueoliúllÍll por nomeio la\ de 
m nlo:as e meninos, que os resJ1&C· 
tivol professores nao vudi.&o cumvriJ 
perf11itamente seus deve~es. · 

.l~lltao pedi-lhel! 03 dados para poder 
fundamentar o meu _~?rojoolo e ellt~s 
fornecer4o-me os ,eguintes, \lUO Curlio 
tirados dq~ jnappas apreseqtlr.é:to, pelos 
re~p~cti v o~ professores, do ultioio 
trimestre. ' ' ' 

A 1 :• cadeira ó di) ~exo·· (eó;linlno e 
rPg1da pelA profe~ora D. Joaquina, 
com 83 a 1 u onnas; a 2. •· do soixo m~s
culino, regida P.ela profê~<Ora D. Olym-
pia, com . 57 a1umll9~i a a. do ~ex.o 
masculino, regida p!)lu. proíess,ora b. 
Mariaqnn, com 65, alumnos; e à 4.•, sob 
a direc:çAu do pruC..ssur José'Cbri~tiaoo, 
com 56 alumnos. · 
~Iom disso, ba n!H mais 3 escoll18 

particulare,, 'qut1 s4o Crequenbdas por 
mais de 60 alumnos. ' 
• Comprobende, pJrtanto, a assemblea 

que nllo llou v e leviandade da minha 
par te, apre$en,l;aodo b addit1vo, que 
n4o mereceu o seu aasent•menlo, cre· 
ando mais essa cadeira (apoiados). 

Enleodi dever dar essa explacação, 
porque poderiAo os meus nubr.~s colle-

.. I • • • gllll ponsar que eu quaz croa1· maas 
uma cadeira ua cidade da Daamanlina 
por mero I uxo. 

Nilo; podem todos ficar certos de que, 
quando apresao to uma- med1de. ne.ta 
ca~a. tenho motovos muito ponderosos 
para o razer, e tod..s as vezes que se 
entrar em duvida sobre a sua utilidade 
ou conveniencia, estarei prompro a dar 
todos os esclarecianentos ao meu al-
caoce. • • 

Somente para dar es!&s explícac;ões 
foi que pedi a palavra, e n4il para me 
orpor ao additivo om discussllu " pelo 
qual voto. (Muito bem). 

O S a·. !Ua n oe1 l •'nu • t lno:-
Sr. presideule; em 1•oguagem rude e 
sem atavios, ma'i sincerâ e verdadeira, 
venho dizer duas ou tres palavras em 
fávor dd projécto' que se disc11te, e quo 
fui por mim submet~tdo a con,ideração 
de,ta illuslrada aSIIemblea, agradecen-
do desde ja o voto que o nobre depu-
tado pelo 19.• di~~riçto acaba de pro-
me\ter-me em s9u fuvor: 
. OS~, 'M. ' FUige1JClâ:7 Na'o tem qu~ 
asradecer i ~~~~R.r.o o lll!! ~ev~~ - -



O Sr. M. Fauslino:-Sr. presiden-
te, os te projecto é daq aolJos quo pelo 
soa objecto, pela simples leitura da ma· 
teri.a, acha-se justificado. Eu, que te-
uho visto o ea.:rupulo que ha da parte 
d1 assemblea n3s sullS votaça~. o dose· 
jo quo tem manifestado de só approvar 
medidu uteis e do justiça, por corto 
nlo o apresentaria; SJ na:o est nsse nas 
condiçôes do ser approndo. 

Por um map1 a que apresentei na oc· 
cuilo em quo olfer~tci o meu projecto, 
Sr . prosidente, demun~trei que ha para 
matricu larem-se na escola que desejo 
crear nada menos de 167 meninos, cu-
jos nomes, idade e flliaçlo achao-se DD 
IDOSmO mappa. 

Ha tambeto um attestado do subde-
legado e outro do 1ouito digno inspe· 
ctor tia comarca, do Revm. Sr. conego 
Joio c~.todio Pinto Coelho de Anchie· 
ta , cuja dedicação ao magister io e ao 
cargo que occupa o faz merecedor da 
gratidao da província e, sobretudo, da 
comarca em quo exerce suas funcçaes. 

Assim pois, em vista desta ligeira 
explicação, e •pero que a assemblea o 
approvarA, prestando ass1m Ulll rele-
vante ~erviçn Aquella parte da provín-
cia. (Mui to betn ). 

Encerrada a diacussAo, é a pprovado 
o additivo. 

Slo approvados, aem debate, cada uin 
por Rua vez, o~ demais additivos, que 
v l o com o project<> â commisslo de re-
dacçilo. 

E' tambem approvado em 3.• discus-
el 1 o pl'l'jecto o. 2. creando urn11 2 • 
cadeira para o sexo feminino na cidade 
do Pomba. 

Postur-as. 
Entra em 3.• discussão o projecto o. 

41, contendo art igos de po.turll8 da 
camnra municipal deSabarA. 

O 8r. Teixe,ra da Mot.t.o: 
- Pedi a pJlavra, Sr. prest:leute, para 
fazer tonsideraçõds muito breves a 
raspei to do uma das dlspo$iÇa&$ cont i-
das neste project:>, e qu ·, ern minha 
opinil o, podo dar lugar a vexames e 
exto r60e~ por parte dos agentes ftscaes 
cont ra os vendedores de aguardente 
na ciliado de Sabarà, principalmente 
quando elles forem trope1ros ou mera-
mente conductores 

Diz o art. 1. • (lê). 
Nada d 1rei quanto ao imposto, em-

bora o julgue. nas nossas clrcumstan-
cias, excessivo, em vbta das imposl-
çõei que ja onerllo os engenhos de can• 
na e que nAo g uardao a necesaar ia 
iror>~o com oa reod•menw• desw 

·- -

genero ; nada tlirei contra o illlpo~t.> de 
500 sobre cada barrll de aguardente ou 
restllo, vendido no munic:pio de Sa· 
b arà, porque sei qne este imposto se 
acha estabelecido j)Or um grande nu-
mel o de camaru em ôossa proTin: ta, 
de mo•lo que tem-se como que genera-
l lsado. Entrutanto, me psrece que pode 
dar lugar a abu~o~ e VIOlenciu o dis-
posto na ultima parto! do artigo, Isto 4, 
a muI ta de 5 a 10$000 para o trope:ro, 
conductor ou de~ositarlo, no caso de 
aubtrncça:o de algum b:r.rril ou recusa 
de immediato pagamento do im~oato. 

Sr. pre~idente, V. •J!xc. tabe que 
o tropeiro, especialmente de fazendeiro, 
que leva geuero~ para as cidades ou ou-
tras povoaçlles, nem sempre é o conJuc-
tor do dinheiro resultante da venda de:s· 
ses genoros, porque muitas vezils o la• 
;r;ende•ro manda entregar seu~ generos a 
um nl'gociante ã consignaç&o, em con• 
ta & ; pooend.o assim <J tropeiro ntlo 
ter meio de pagar o impusto do promptJ. 

Alem disso, i'Ode o tropat ro, noutros 
ca~O$, roluctar t>m pagar o imposto im-
modíatameni•J, sem que o faça por des-
obediencia ã lei, nem de mâ fé, porem 
simplesmente por iguoraucia ou pelo 
receio de entregar ulllll parte, embora 
mmima, do dinheiro do pa trAo ou se• 
nhor. · 

Ora, se a proposito de qualquer du-
vida, de qualquer difficuldado po' ta 
pelo tropeiro ou conaluctor dos gene-
r.,s, poderem os agentes flscaes impor 
uma muita desta naturera, ,.4 V. Exc. 
que ficAo os productores sujeitos a Po C-
frcr, dtl um momento para outro, 
grande diminui~;.ao de lucro ou mesmo 
prejuízo com a remessa de seus ge-
neros pr : a o mercado. 
Ma!~ al~da. Ficar/lo os agentes fls-

cae$ mvesttdos de uma arma terrível, 
purqce es:~a recusa de imm. diot 1 pa· 
gameoto, de que trata o artigo, pode 
aer inventada por elles para cobrarem, 
em ve;r; dos 500 reis do imposto, 5 ou 10 
mil reis de multas, prejudicando deaf 
arte 1 a fazendeiros. 

Finalm3ote, pode esta medida dar 
l ugar a grandes cooflictos entre esses 
&lJtDte3 e oa conductore~ de generos. 

Vou, poi$, olforccer uma emenda sup· 
pre~iva ~as palavras- ou pela recusa 
de tmmedtato pagamento-. Roapeitu a 
diS(klS'Çl!O quanto ao imposto o quanto 
ã multa no caso ale subtracç&o de nl• 
gum barril, porque ahi ha 6Vltlenfl!• 
meu te mâ fé; porem, na hypoth- de 
falta de immediato pagamento, nlo, 
por'lue ma pode proçeder de oau&M 

- _ ...,.. "'(A.p' - :.·~".,._,.:~ 



que isenb.m o con~uctor do qualquer 
culpa. 

E' !.da, apoiad.a e entra. em discus-
slu a seguinte-

Eme'llda 
c Ou pola recusa do immot!Jato pa-

gamento. - Teixeira da Molla. ,. 
Fica adiada vara a sesslo seguinte, 

na r.,r lll& do reghueoto. 
Cemiterio na· 1apital. 

Entra em 2. • disoua.jao. 9 projocto n. · 
11 , quo autorisa a d~speta u~ria . 
com a conatrucçio de um cerqiterio 
publ.co n'l capit.al. . 

O llr. Drulllonda-5r. presi-
dent.e, aem coulostar as vantagens de.s-
te projecw, louvaudo até a~ vistu 
do sou nobre auwr, entendo. enlr<!-
tanw, quo, tal como se acha re-
digid.,, nAu pode ser aceito pela casa. 
(A poiados) . 

.l.li& o pr•·j !C lo que 6ca o prosiden te 
da pro•incia nut .rasado n· desponder o. 
que ror oecessa rio com a construcjãu 
de um cewiterio nesta capital. 

Entendo que é nroP.Io demais, e, 
coro quanto cOnfie m u1lo na v.•l minis-
t ração actual, todavia cre1o que a as-
aemblea marchará com a dovida vru-
deucia, l:milandv a desj)eU, ou antes, 
fiu ndOea. (Apoiados). 

Si pas~ar a emeu•la que vou offerecer, 
n1o ;era prejudl.:ado u serviço que o 
projecl.o tem em vas~ prover,nem tam-
pouco p.>derâ e1la ser tomada como 
!alta de confiança â admini~trjlçâo. 

A etneoda é a seguinte {lé). 
Oomprebendo a assemblea que é im-

possivet que o~ deeu~o de ~m anno 
se gaste quantta superaor a esta; do-
mais ao ella for lnsufllci ell te, na nossa 
proxima reuni !lo votaremos o que fo r 
nocessario para conclusl o da obra. 
• Mas. autorisar-ae desde ja. e ampla-
mente, uma deapeu com e~ta obra, 
quando out ras, atlas urgt~n tes, nAo po-
dem ser fo~itas, porque sa diz que o es-
tado financeiro da provio~ia não !'S 
comporta, nl o acho procedamentD re-
gular e, por Isso, apresento a emenda, 
em nome da C(\mmlss1lo de obras pu-
blicas, de que faço parte. 

E' apoiada e entra conjuntamente 
em diseUM&o a st'gDin~-

Bmenda 
c Em vez de- despendeodo para esse 

ftm a quantia oecessari~-diga~~e-des· 
pendeodo·se até a quaollade 10.000$000. 
- DrumOf'ld. Olegarto. ,. . 
I' Slo lidos e apo~&dos os a;egoto~ ad-
ditiYos. N. 1. 

A assemb1ea legislativa 
tie M•l)u Geraes clecreta: 

provincial 

Fica o presidente da provincin ll.ll• 
torisado a dO!peoder pela verbo.-obras 
pu,blieas-as ~uin~ quantia.•: 2:000$ 
para as obr~ do cemit4'ri.o da Coneei-
çllo da Boa Visía; 1:000$ l'ara a• obras 
da igreja da .rreguezia dcls Tbeba.s; 
1:000$ para aHaia.s da Igreja matri% da 
LsopuL!ioa: I :OQOf. para as obru da 
capella do Rosario d11 cidade da Leo-
poldioa; ·1 :000$ para as obras da igreja 
do Rio Parclo, todas do municipto da 
Leopoldlna. · 

Sala das sessões, 25 de Agotto de-
1882.- Santa Ceet1ia. 

N. 2. 
• Olfereço como addltivo o proj~ 

n Í31.-Zact~rjas. " 
N. 3. 

c Olferec;o como addit ivo o prejeçto 
o. 145.-.F. Nai)(J.I'ro. 

I N. 4. . 
Fica aulorisadu o governo da pro-

i vincia a nuxi liar por conta da verba 
- obras public<1s- a construcçJiu da 

1 matriz da frcguez1a do S José do Rio . 
; Preto com a quantia de 5:000$ o bún. ' 

M · im a construcçâo da matriz da fre-
guezla de S. Francisco de Paula com a 
quantia Jo 3:000$00:>, do muniêiplo de , 
Juiz de Fura; revogadas as dis?osiçôas · 
em contrario. 

&la das sessõca, 25 de Agosto de 
1882.- Miranda Ribeiro. 

N. 5. 
Ofl'ereço como add1tiv J o projecto o1 

146.-J. Ru{ino. 
N. 6. 

Art. Fica o pre~idente da pro· 
viocia au tori~ado a auxiliar com a 
quantia de 2:000$ o cemiter io, q.ue 
actualruoute se edi6ca na cidade do 
Serro à custa lle particulares. 

S:ila das sessões, 25 de Agosto de 
1882.-Tocantins, V. Café. 

N. 7. 
Art. Fica igualmente o governo áu-

lori~ado a de.~peoder até a qunntia de 
1:000$000 enm a coastrocção de um 
cemiterio no arraial da ltinga, muni-
cípio do Arassuahy, 
· Sala dns sessoes, 25 de Agosto de · 

1882.-M. Fulgencio, Nuno Lage . . 
N 8. 

cOII'er<:ço como additivo o projecto n. 
136.- G. Penna. 

N. 9. 
c Oll'ori'ÇO coono arl•litivos o~ projec· 

to~ os. l:$9 e 140.-M. Faustiw. 
N. lO. 

cOJferaço como aclditivo o projeolo a. 
117.- A. Cetario.~ .. 



•• !tMI .. 
·~r 11. • 

Fi~ o governo ail~r)sado, desde l a. 
a despen~er ti quautla de 500$000conio 
au:~t~Yto ás obras do' cemiter il)' da ~itl,\ie 

N. 2. 
A á!semblea legi!laliva previocial 

do' P'atrccidio. 1 · · 
sâ·f! da~ se~;õas, ,25. dt~ Agodo de 

~~~.:-~~!s!'n, l?~garw,. 
Fica à governoau,. ri~ lu a.de~pendPr 

com as Ôbru·do !lelnlterlode Cabo V.lnle 
l :500$000 : tetng'líias· !"'dlsposiÇõea.IÍD! 
contrario. ·. · 

Sala das sessões. 25 de Agosto de 18.!!2-
- ·:E. tf®arro. · 

Encerrad'a a t.liscusalo, é approvado o 
proJecto com a eménda. · 

Seguindo-se a.dis~usslo Q vo~Ç4'? dos 
adJi tl •o~, Slo todos a'pprovâd~. sem '4!!-
bate: e passa o proj~cto-ã~:·· cnscuS!Ab. 

Posturas. 
SI o approvadôs ··em 2. • d lscusS!o os 

projectos os. : 5L, contendo àrrtig<>S rle 
posturas da camara dé Uberabli; .e2, 
cnntepdo um artigo additivo ~.postu~ 
d~ camJr~ de P~l!dO ~legr"; (13, conten-
do artigos t.le posturas da camara de Sa-
bárá ; . tJ4. cootéo~o . 'arl[gcis addi ti vos 
ás"~~tljrMil~:~!Dara de tia tos.· 

· Aposentaria. 
E', ap,prova.Ju em 2. • discus!Jo o pro-

jacto n. Ql, que a utor.isa 'á call)ara mu• 
ni,cipa! 1 «to. Sabará a ai?Ô~eotar o·seu se-
oret:aho, t. C'. M. ·Peretra. 

. Trans{erencta de (t'e(lUezta. 
L • ' 

Entra em 2.• disenssllo o projllpto n. ®. 
qug t ransrere pará a freguezia de Santó 
Antonio do Murialté a fazenda denomi-
nada Belmoote. ' 

Slo lidos e apoiados os seg,uiotes 
.Addltloo!. 

N. l , 
Off'ereço como additivo ao projecto 

n. ~ o "d.e o. ·127, e bem assim o S&-
guinte: 

A as~emblea h~gisldiva provincial de 
Minas Geraes decreta ' 

Art. 1. • • I?~ca desmembr~da dllo (regue-
t ia da cidade teQpólllina g incorporn·da 
é. da Cooceiçlo da Boa Vista, do mesmo 
munlcipló, a fazênda deàoml11ada-Boa 
Sorte, pertencente a José Thomal Ro-
dtigues de Sousa'; . 

-Ar t. 2.• Fida desmembrada dp ãi•-
trlclO da mesma cidade e. locor.P.Qr~da ao 
de Campo Lim·po ··a r11z~oda deo,omi~ada 
-Na-iividad!l. · perteocenl!l a Carlqs A.14--. 
gusto de Aqumo Cab~l. · 

.Art, 3. • Fica desmembrada da fr&-
giiezra de Sao'to' Antonio· do A v.éntu'teil"o, 
do niuoicipio do.Mar de Hes(iàoha, e in-
cor porada á da Matlre de Deus do Aogu, 
do município da Leopoldioa, a r~,o.~a 
deooíniÔada-Tprre-,Pf!rter;~ceotéa An-
tonio PrÕCÔpio Teliêira Marinho. ' 

Art . .c. • Revogau: ae às disposiçiJ~s em 
contraf'iO'. ' · ~ 

Sala das sessões, 25 de Agosto de 1~ .. 
,.. .SíWa ÇecUhl. - --- ~ 

de Mina.l Geraes decr eta: · 
Art. 1 • Ficll.o tranafer.idas: a ta-

tenda deoomioada-Li beNlade- -te pro-
prlédade; de · D. Matgt.rida 'IleiX!!i ril de 
Mirandi, da fregue.t:~ d" Anleoio Diaa 
Abtixo-•para a t.le Santa•Maria; à f.aze·n-
da ddnom i nada-Ma'ndioca-,de proprie-
dade de &ebast<illoPer eira da Costa, e a 
da Barra da Mandioca, dê. propriedade 
de Kn1onio Poireira. da Custa, •perten-
centes á tregiléíía das Sette Cachoeiras, 
para a de .S. ~basti~ de Joaoe~ia; a 
d lf Saó\ l Cádm'ntfa ltle'• projlriedade • de 
Jos-é Mdreir'a 'lleixei~a ' Peona, •·da fre-
gueiiã ·ilo C.ârmo pára a da cídad.e 1 da 
Itablrll; to:iu ellaa do município da 
lt.ibirn. . 

Art. 2.• Ficao perten<X~ndo . A fra· 
guczia da cidarl~ da Itabíra o · sif.iQ e 
raricli'Ô' d'e' prvprietlt&(le d·e F.r~ncb<:o 
B:>rg'esrda Costa ·Lag~. on perteneeqto 
A ft·eguezia d& S. Gonsalo do R io Abai· 
xo, muoiciplo de $anta Barbara, bem 
Cl•mo o terri tori~ que pa.-111 do alto da 
!azendá do .Jolló· Dtns da Obsta. em di-
recçao ao i rio P iracicaba, inclusive os 
lu~res !chama®e S. 'l'hiagil, Mor ro. do 
Cb11peo e -vertentes até o· mesmo rio. 

Art. 3. • Fica pertencendo A fct~gue_,. 
zia de ltainbé, dó município da Coocel· 
çll.o rlu Serro, sendo dcumembçada do de 
S. •Selias'tiao do Rio Preto, a ·f.azenda de 
re~idencia de José AfW11so de Queiroz. 

Art. 4,• ·Fica transferida a fuenda 
de p~;opr.edade · de Modesto Ribeiro 
Meode·,do di, tticto do Ribeirlo. para o 
disttícto da cidade de B:tr bacena. 

. ' Art. 5.• Révogam-se as dh;posições 
~p'truias. · · 

S.l\la das ses~, 25 de Agosto de 
1 882.-Dru~nd. 

. N• 3. 
Offereço como addttiv.o ao rr jacto o, 

66 o seguinte. . 
Art. Fica transferido o d1at.ricto da 

P te1tade do R)ci Granile,da parochia da 
~~dre de Deos, município do Turvo, 
para a paroêhia de S. Francisco da 
OQça, muoicipio d9 S. ~.ollo d'El-Rey. 

Sala das sessõet, 25 de :11\.gosto de 
1882.-Seoeriano de · Resê'Aife, J ollo 
Lui.r,. M . F auttifl(>. 

N, 4. 
A assemblea l~gialat va provincial de 

. Minas Geraes decr~ta. 
· A:rt. 1. • · F ica desmembrada do mu4 

oictpio da Conceiç~o do Serro e pert.IÍI· 
cenw jlO ,Jn\loiçi.pJ., ~e S. MilJu .. l lltl 
dua~'biês a frêguezja de N:' ~·do Por &o 
de Guaub&Q•· · • · 



Arl 2,• FicAo rofog.1da1 os di•J!O-
siQ(Jes em con trario. · 

S•la das :wssõ.ls, 25 de Ago1lo de 
188 ~.-V. Càfé. 

N. :S. 
Ülf't.lrOÇO CJIU addit1vo ao pbjecto n. 

66 o seguinte: 
Art. unicJ. [õica pertencondo á 

f reguozia d11 B 110 Despacho, desmem-
brada da de Saude, amblli uo muoi-
~;ipill de S. Autonio tlu Monlc, a r.,. 
zenda do capi!Ao J11sé Pint • da Fon-
seca; revo~ad~ a;:~ diiposiçOes em 
cont rario. 

Sala das sessõ~s. 25 do Agost\1 de 
1882.- A ZacoJrias. 

N. 6. 
OITeroço como adrliLivo ao projecto n. 

00 o seguin te : 
Foca transferida a fazenda do Muro 

Cavadu, pr .. priedade do Leneote coro-
uol J11aqu•m P in to da Silva, da (re-
guezu, e t..rlnu do Cao·mo <lo Riu Claro 
l'"rn a freguezia ole S. Ril.a do H.oo 
Cla ro, termo de Cabo Yer•le. 

Sala d~~ sessões, Agos~o 25 de 188.2. 
-F. Navarro. 

N. 7, 
Adr! itivo ao projecto n. 66. 
Ofl'ero!ÇO como a.lditivo o projeclo o. 

123. 
Sala rias sossllos, 25 de Agosto de 

18d2.- 0legario. 
N. 8. 

Offorcço como addilivo ao projecto n. 
00 o projeclo n. 147. 

SJla tias ses!lles, 25 do Agosto de 
18~2.-José Rufano. 

N. 9. 
:.ri. ;:n ico. Fie 1 t ransferida para 

a f regue. ia de Uberabu, dosmembo ad~t. 
da do Dures d11 Campo Formoso, a fa-
r.onda denomioa.ia-dos Pereira i - , per· 
tunoenta ao cidaolao Jo4é da Silva e 
Oliveira e outros. Rovogilo ·~e as dis~ 
posições em contrario. 
S:~ h. das sessões, 25 de Agosto de 

1882.-1Vencesl4u. 
N. 10. 

Ofl'er~ço como aJdiLi vo ao projecto 
n. 66 o seguia to' 

A frep!'la de N. 8 da Concei-
Ç~I) da Bo)a Vista, tetmo de Alreniis, 
fica' transferlda 11ara o ter nto de Cabo 
V ordo. 

Sala das ses ões, 25 de Agosto de 
1882.- F. Narxzrro. 

O 8r. MAnoel Fulgenelo: 
- Tendo-one sido enviada pelo Sr. Do-
PJiop Piramo •fern:sndes uma petiç!o, 
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em quo olle podo a lrnn.fe rencia de sua 
:razeoda r ara ·a freguer.ia e muntoipio 
do Quolnz, entenili do men dever apre-
senta~ um adtli \ivo, satisfazendo· os 
SOUS défejos, e é' O C), U~ VIIU fazer. . 

Pormittn-m<', p~o·em , V : Exc. '~tue eu 
faça olguma.a con sideraçõo~ sõb're o 
que ora 110 pa.ssa nesta assemblea. · 

No co:neço da sessao, Vl':tos t!a maio-
r ia e da minoria se levant.arllo, liuendo 
ver a nece-sitlade que tinbamos de pa-
rar um poucp com esta conll'l(dan sà 
na ostatbtica tfa provinoill. 

O · Sr. S. Ferrtu:-Mas olla. ' tom 
partido' dó um e o utro ladó da ca~a. . 

O Sr. M. Fidgenéiô:-EI} n1to .es-
tou oppondo-me à consa nenhuma, es-
tou apenus relem.brando a idea , que 
nchei boa, o entendi quo, com effo~i to, 
tinhftfnM do >egnir na presen'{O ses$1lo 
marcha di1·ers.L •laquolla sog\Jida 1101 
~ essJes an te riores, em qualqoer das 
So l uaçcles políticas; parocou-mo que 
ia. :nu~ nos regenera r nos ta parte. 

Enorotan t<>, t.an:os e laes tAon .sido os 
projectos sobru estal iatica, quo vo u me 
convencendo tle quo cootinuarémos da 
mo. ma forma. 

O Sr. S Ferra• dà um aparte. 
O Sr. 111. Fulgencio:-Eu uno as. 

tou combatendo pro;ecto a lgum; quan-
do eslove uqoi eon unidade, represen-
lnn•lo n provinc•a inl'eira, t ovo necns ~i
dntlo do O.:lllnbater rned itlns de oslati~
t ica ref.:ron t.:; à toda pl'ovinciu; hojo 
nno mo coosidero obrigado a isto, por· 
quo cada distrocto tem na casa seus re-
presentantes, que podem oo~ito bom sa-
bor quaos ~do a.a uecl!SSloWI o quaes 
a.s de.mecessarias; venho unicamente 
re lambrar â assemblea as ideas que 
f orao mnnift!Sladas no priocopio da sos· 
sdo, tunl\1 pela .maio ria, corno Jlela mi· 
noria. 11 respait11 dai medida:~ de es-
ta t.~tlca. 

Ndo mo oppooho, pois, por orn quanto, 
ã medh'a alguma. E' provn'el quo um 
ou ou tro a •lol otivo susciLe da minha parte 
a lgo o' reparos ; mas chamo a a t ténçao 
da ca<a para n grande oumoro de pro-
J"ctos q ue se toioo aprese o Lado sobre me-
ti lo las de es llltistica, sobre as quaes eUa 
resotnrà como entender em sua alta sa· 
bedoria. 

O Sr. Drumotut dA um aparto. 
O Sr. M. Fulgenclo: - Declaro que 

tenho em maus e posso apresou t.a r ã as . 
semblea uma representeçAO de~o clda-
dAo,podlndo a lra~nsfl!reocoa do quo trnto, 
e eu entenao que dévemos safisfazbi' es-
tes desejos ·doi :~ossos compro• locianos, 
mas ntlo estarmos a trnosf!lrlr fazeodu 
dê umas rnoguezias para outras, ae~ 
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que precedia pedidos de eeus respectivos 
p roprletarlos. Acho que devemos proce-
der com muito criter•o neste assumpto• 
salvo si algum de nossos collegss garan-
tir, debllixo de sua palavra, que Oi! in-
div•duos a que ee referem euas medidas 
as desejam. 

O Sr. Jo4o Lul.z :- Eu alo apresentei 
neohuma,que oao fossa reclamada pelos 
Interessado~. . 

O Sr BW.S F.?rtu:-Pela m1oba parto, 
estou prompto a exhíbir u reclamações. 

O Sr. S. Ferras dA um aparte. 
O ~r. M . Ft,Ugencio : - Sem duvida 

que é um díreiw e eu louvo a :boa in-
leoçao ; mas, se, pelo flicW de um col-
lega apreeeo&ar um prlljecto, oeubnm 
de nó~ t iver o direito Je lullar sobre elle, 
porque Iremos utl'oJoder a susceptibili-
dadl! desEe collE>gs. eotao ser& completa• 
mente desoecessarla a dlscusslo. 

O Sr. S. Ferras: - Essa theorla até 
seria per igosa. 

O Sr. M . Ft,Ugencfo : - Sem duvida. 
Por isso,comprehende V. Ex. a oecessi· 
dade de prucederm~ cum mu1to cr1teno 
a respeiw de medldu de estati~t•ca. 

Nao quero com estupalavrus otreoder 
a nenhum dos meus nobres co I legas, ma11 
é que mui&all vezesjpur,distracçao nossa, 
,assa um ou outru projecw, que vai 
otrender interesses importl' ntes. 

Dito isto, mando A mesa o meu addi-
tivo, cuja justiça provo com a represeo-
&açao do c1dadao que quer paS:Illr da fre-
guez•a de S. Braz do Sullll:luby para a 
lla cidade de Queluz. (Multo bem). 

O &r. Manoel l •'u tMtino: 
-Sr. presidente, em numa dli eummis-
aAo de estatíst ica, de que f11ço parte. 
venho declarar que 11 me~ma commissa:o 
e. tA no li r me proposi 10 de nau dar pa-
recor favoravel a medida alguma de 
estati~tica, que n!lo esteju em ferft:itas 
condições de utilidade e oeeessidade p_u· 
blicas. (Mui to bem). Para i~so temos 
tido u trabalho do con~ultar collega 
por collega e a força daa rat<les,que nos 
dlo ex.hibidas a respeí to do tudas as 
medidas que tem ido J•arar A no.sa 
pasta. 

Asa m, fica consignado que a ceusura 
que pareceu fazer o nobre depu t.lldo A 
commiasao. -. 

O Sr. M. Ftdgencic:- Não apoiado, 
alo fiz censura. 

O Sr. ;\1 . Fauslino ... qualificaodo de 
contra1lança este movimento na o.ta. 
t isticn da província, olo lhe cabe, por-
quo ella tem procedido ~omeote guiada 
pela j~st.iç.1. (Apoia~s). 

O :Sr. M. Fulgenc1o:-V. Er.c. olo 
me attendeu ; nau censurei a commis-
eao. 

O Sr. M. Fa~Ulino:-Era apenas o 
Sll~ tulha " diler: 

O Ar . Ribe iro do Luz:-Sr. 
presidente, ouvi cum muita atteoção as 
palavras do nobre deputadu que acaba 
de orar, o Sr . Dr. Manoel Fau~Uoo. 
S. Exc. usou de troditas expres,(les 
sobru medidos de eatat:atica; mas, ha 
de 1•ermittir que eu n'Ao cuocorde cum 
o illustre r epr .. seot.aote da província, 
por quuôlo : ha medidas por 5I l4o in-
JUStas e U o a tteotatoriu do boro pu-
blicu, que alo pod~m deir.nrde ser re-
parad&:l. 

Sr. presidenle, alo pertenç<> ao ou-
mero 111oquelle~ que adopUo essa con-
tnAdansa de frPguezius, que ora per-
tencem par11 allt, ora par11 aqui, mas 
entendo que esta illustra<la assemblea 
devo atteod~r à vontade popular e sua 
~o!nm~didade, e tratar de rep.rar as 
Jnjustrçai que sobr e estatística h verem 
eido fuitas. 

Sr. presidente, eu sou teslemooha dt! 
muitas ioju. tiças sobre este ponto. 

A vontade do povo e sou h<!m-e,tar, 
que deve ser >empr e o movei por que 
o.evllmos nos gorar, na phrase dv drs· 
ttocto devotado pelo 6. • districto «em 
sido calcada pelo; repro. entanÚ!s do 
pa<sadas legi$Liltura•. Eu npplaudo o 
meu digno coUega, resideow em Pra-
dos, pelo seu patriotismo, rt-velando-
se sempre as>ecla de uma boa causa. 

Vi que S. Exc. oilo •e move pelas 
r olclanas dt1 uma política fE>rrunba e 
mesquinha, cu; o a h · o é destruir em 
v~z de edificar. ' 

Sr . presidente, uma modida mui to 
i••Ju~ta foi a t omada pela assemblea do 
b_iounio passadc, em relação â fregue-
~~~~ de Sa:~ta Rita do SapuCilhy, quo foi 
Incorporada ao remoto muo1cipto de 
S. Gonaalo do SapuCilhy I ! 

Foi v ictimada atrozmente I 
O Sr: S. Ferra~:-N.âo er a In tenção 

dos an t1gos deputados vtctimnt\ HU essa 
freguezia. 

U Sr. R. da Lu.::-Parece incrível 
que não houvesse form11l proposito de 
mole. tar aquoll~ d1goos habitantes. 
. Sr: pres1den~. arremessarao aqueUa 
tofuiJz Í1'E'~ez1a para o longínquo ter· 
u.o d~ S. Gonsalo do Sapucahy, em dia. 
taoc.a de tr11ee & quatorze l4J8ua~ dos 
extremos da fregueztae dez da sede· ao 
passo que ha municipioa maia proxi~o~. 
Este fac·o nau deve permanecer nos 
anuaes desta casal 

Nilo convem esta contradansa tan •• 
bem, da ora pertencer el!aa Pouso Ale-
gre, ora ao Hajubà e vice v .. r ,a, mu 
o certo é que ella oao pude ficar per• 
teaceado ao WriiiO ~e s! Ooaulo, fOr~ 



que é umBcla morosa injustiça,'lue acnr· 
r,la muito sacrüicio e gravame para 
o povo d'aquelle lugar, ni\o •Ó pela dis· 
taucia, com•• pelos mao:s camonbo' que 
margclo o rio Sapucaby e aLrave:s~o o 
no 'l'urvo, que oo tempo nveruoso tm· 
pw ib.lit.Ao o truu~tto ... &. & . 

Ser ia melhor, Sr prestdente, que o' 
illu~lres depu tados do bionnio fio do t i· 
v<!s-em ja ~nido esb ~e~~açada e i~
ful•z parollhta à Conchtucbtnu, ao Tt· 
beth ou à Siberia! 

OSr.Presidtnte:-Observo ao nobre 
deputado, que nao està em discu:!SilJ 
essa freguezta. 

O Sr. R. da L1u:- Afastei-me um 
p>uco, maa volto ja ao a~umpto, pe· 
d todo desculpas pela trannç4o. 

Sr. pre:sideute, seja o de:struldas as 
medidas iojustas, seja respeitada a voo-
tade do povo, que procura s uas commo-
diJades, e oeste ponto eu conC?rdo. com 
0 meu di:s linc t" collega da mtnona, o 
Sr. Scveri:tM de Resende. s~lldO B>'> lm, 
a casa, quo é aqui composta de vultos 
muitu distincto:s, darà uma prova de 
sua imparcialidade e j U! ~iça, e. meo:s 
dtgoos collegas da toatorta _e mtourta 
flrmarao u cndíto de ,·erdadetros ropre-
sentaot~a do puvo. . . 

Sojllu obsdvadus e ga rantulos os dt· 
reilos dJ pot'O, e aquel!e povo que se 
achar bem em um lugar seJa conserva-
do i11 statu quo. . sao lidos e apoiados os st>guootes 

Adaltlt10$. 
N. 11. 

Art. Fica traosreo ida a rueoda de 
Domingo~ p 1ra mo Fernande:s,da rregue-
r;ia de :;. BrAZ do :)uusuhy, _muoactpio 
de EoLre .Idos, para a rrcguezta e muul· 
cipto de Queluz. 

:;ala úu sessõõS, ~do AgO$lO de 1882. 
- u. Fulgencto. 

N. 12. 
Art. Fica desmembrada d~ mun_íci· 

piu do Rto do Pellle a (reguezaa de :san· 
ta Rtta d& Ibitipoca e incorporada ao 
munlolplo de Barbaceoa, e desmembra· 
d deste e annexada ao de Rto do Peixe 
a8rreguezla da Cuoceiçâo de lbi~lpoca. 

:)ala das ses.ões, 25 de Agosto de 111112. 
- BIM Fortes, R. :iatAs, V. Café. 

N. 1'"'$. 
A rropeda de S. Domingos, ,do mo· 

nicipto de Mur ianna, terà por dtvtsas 
coro a freguezia do S. Bvm Jesus do 
Forquiro a hnha ~ue parte da mar-
gem dia·ei ta dl1 n•• Gualaxo, lugar 
em que as aguas do Cambuteiro_lllll· 
ç11c-se no dtto rio, e pelr> esptgào, 
cu as oguas vertem para o C1mbo· 
\ea'ro alé 0 alt,, cujas vor toro pa ra o 
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Lasarv e Ccunbc.to:i ro, o uesle alto paro 
a serra que separa as oguas du corrego 
Bua Vi~ta ou &tbraJu e do eurrego 
Gurunjanga, e um s~guaaa pela serra 
que llt!J'Dra as aguas da fll%6n~ do 
tJampo e do Constantino até um açuds 
de aouiubo oo corr.-go du C..Lw(>OI i>"IICO 
abaixo da fazenda de: te nome," deate 
açude a um espigãu até á llerr& lia 
V assola, e pDI' eate segue até li serra 
d.o Bom Jardim, abrangendo a fazenda 
do Campo,e ante a lklr ra du Bum Jardim 

·continue uté o alto da Crllz do Roque, 
e doste alto pela . :~e rra que ~epara •as 
aguas do corrego S. Matheos, " do cor• 
rego S. José uté " rio Bacalhau, •. H-
cando assim divid ido S. Domiug.>S oonr 
a freguezia du Barra du I3acalbao. 

Oavade-s~ ainda aquella freguezta 
com a do Ptnhearo e B11rra do Bacalhao · 
pelo espigão u11 Aogú, e por este, rio 
abaixo, até· ã barr.o do corrego S. 
JoJé com o mesmo rio. 

L>tvtde-se uindu sn com o P inhoi ro 
pelo uho •lu Angil. sPgomdo pelo espi-
gàu dv Cu~:o 111é ll. serra' do Oito, 
abrangeuao Santo Antontu de baixo e 
da Cima, o desta ~ero·a, que ~o para 
M sguas elo corrego dt. Corroa e dOi 
curt·egos •lo Dürru bada, do Soares e 
do Carvalhaes, segue pela serra que 
tiupara as ugoas para ladus de Campo 
Alegre e p4ra Agua Ltmpa e Pi· 
tetra~, e cuoli11ua pulo quo sepua as 
aguas p.tra Jusé Martano e pura Cam· 
pu Alegre até o rio Pinheirioho. 

Os luu Hes de S. Dom í ngos com as fre-
guezia~ tla Cacboei ra uo Bramado e Su· 
miduuN serà a linha d1\·i90ria, quo 
parte do espig:lo, .cujas aguas vertem 
para José Marauno, à .Jirelta elo riu Pi· 
nboi ranho, e por eslo abaixo até o espl· 
g!lo que Oca A esquerda uo m@SmO rio, 
pouco acuna da fazenda do Andrade. o 
t!'ahl, procurando a serra do Amlrade, 
segue por esta em rumo dlr6ito até o 1'1!1 
Guahtxo, e da barra do cor rego do Foo· 
dão A margem úl rei ta deste r to, e por 
elle 11baixu até é. barra deste rio com a 
Camb:>tetro. 

Sala das sessiJes, 25 de Agosto de 1882. 
- M . Fausltno. 

N. 14. 
A.rt. Ficam pertencendo A fregue• 

zla da S. Sebastião das Currentes, do mo-
nlclplo do Serro, a f11r.enlla lle S. Barlho-
lomeu, de Joaquun Dias de Sà, e a fa· 
zonda do Bom Jarlltm, de Joaqutm P10bo 
Tavares. Ou~t·osím, fica per10ncendo é. 
freguezia da cidalle de S. Miguel de Gua-
nhaes a fazenda de Santa ltlta, no cor~ reso do Santa Cruz do Gralpú, de pro. 
prtedade do Veoaoolo Pacheco MQI'~jJ& • . 
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So_brJqho e Antonio Alves de Mascare-
n~. • . 
~la 9&11 sessões, ~ de Agosto de 18&2. 

- 'F. Cá(~. 
Nlng'uem màís p~indo a pal.avra_, en-

cet'ta-8& ' a · dlscus•lo e é approvado o 
projecto. 
&~guindo se a dlscussllo dos additivos, 

é at~provado o t.le o. I. · 
Entra em discus~a.o o d.e n. 2. 
O &r . Urunto nd :- Em vista 

da,.~ · Qpservaçõe~ feitas pelo nobre de-
putado, Sr . M. Fulgencio, que me pa· 
reçe111 realmeot '! procedeott>s,para. a a.s-
sembrl!ll pocler votar C!'m conhec•men-
to de. causa, declaro que este additivo 
cona'gna div!lrsas mcd das sobre_ trans-
ferencias de !uendas, mas.r elaJ.H·as ao 
municipio da Itab·ra, todas solicita-
dali J?.91as pessoas a que interessAo, e 
outr(lt relativas. â transfer(;nc•a de 
uma. f~tzeoda e de um pequeno ter ri to-
rio, da íreguezia de S. Gonsa lo do 
Rio AÍilixu, do municip o de Santa 
Barbara, pertenceo te no t.listricto que 
tenho ·a honr~ de representa r, par a 
o da 1 bbi rll. 

A rasâo. justificativa dest a me-
dida é a necessidade de fixar os limi-
tes entre a freguezia da cida-ie . da 
Ita.bi ra o a Je S. Goosalo, que se ach;lo 
traçados de rno•lo a causar completa 
confusão e llifficulolades â prompta 
od mini~traçllo da j ustiÇ>l ; como se 
conhece pé! a nece~úlacle que h a de se 
atravessai' terl'iiorios de S. Barbura 
par·a se po~er chegar a al,gumas fa-
zendas pertencentes uo município da 
ltab(ra,que ~e achAcl cercadas de amb •s 
os lados por terr iwrios perteocerHes 
a.o município de Santa Barbara, à se-
melhança de uma ilha. 

Para sanar eii1!e inconveniente é que 
eu apresento este adliitivo, que em nada 
préjuüica o monicipio de Santa Bar-
bara, porque t.Iata-se apenas de duas 
fazendas, cujos possuidores r epresenta-
rão â assemblea oo sentido que venho 
de exp;~r. 

Se o projecto nllo l~ndesse a 6xar 
as divi~as, de modo a sanar essas ir-
regularidade~. embora solicitada a me-
diria pelos in teres~ados, eu não a apre-
sentada, sr~ .• porque não pretendi) e 
nem desejo contrariar em cousa algqmil. 
o município de Santa Darbara, a que 
tanto devo. 

Ainda assim , se essa med1da for de 
qual({uer modo prejudicial áquelle mu-
oicip•o ou mal recebi•la por tllo gene· 
ro<o e nobre p 1vo, prometlo, Srd. , f a· 
zel-a revogar no futuro anno. (Muito 
wnl· 

- --- -· . 

O outro additivo tr nn•fere nmll tn-
zeoda. de uma fregueiia do mu.nloipio 
da Cooce,içâo do Serro para ou lra fre• 
gueúa do 'mes mo município, e por tanto 
nenhum J•rejuizo cau•a •ih.e. 

Outro additívo diz respeito ao mu· 
nicipio de Barbaoona o sua a_prt>aenta-
çl!o me (oi petlida pelo nosso honrado 
colleg11, Sr. B'as Fortes, inmediato re-
presentante daquelle município. 

Me parece que com estas·t>xplicacõ'es 
a a·semblea fica per fei lamente in te i· 
rada para poder vetar, e esse é o-meu 
desejo. 

E ncerrada a discussão, 1\ approvado 
o additivo. 

Entra em discusslloco rle n 3. 
O S r . H e n riqu e S aleal-

Sr. preoidento, no add1tivo, que se dis-
cuto, pr.,teode-se d<.l.anuexar par1e do 
t .. rrit9rio da freguezia da Madre de 
Duu$, pJrtencontb ao município do Tu r . 
vo, paau íucvrparal-u ao ruunicipio de 
S. J..,ão d'El-l.t.,y; meo.lrda em que nJO 
pos;o rle modo algum convir. 

O municip:o do Turvo,c. mo sabem os 
nobres deputados, é u :u !los menores da 
provincia (apoiado uo Sr. Ferra$), 1 s 
oua:s renda. sao estrei las; de modo que 
qualquer rJesmcmbraçllo de territorio 
Vi!ID prejudrcar grandemente seu :~ inte-
resses, quando elle ja lu.la cvm mutl.a-1 
d.fficu.lda.Jes pHa pod~r fazer fuce ás 
~Ua$ crescid. s despex:u. 

Portanro, me parece muito inconvr-
niente e injusta · semelhante medida, 
ma.xime q uaudc~ trata-se de beueticia r 
S. João d'El-Rey , um dos -mais impor-
tantos e 8ures~cnt'3il ... 

O Sr. Seoeriano de Resende:- Tem 
sido mu:to prejudicado. 

O Sr. H. Sales ... municiplos da pro-
víncia, como não ha muitos dias aqui 
nol-o pintou o illustre deputa.lo do 6.• 
distr:cto, que acaba do me h ,urar com 
seu aparte. 

Assim sendo, Sr. presidente, decla-
ro que voto cont ra o additi vo, qne es-
pero se!a rejeitado. 

O Sr. Severin n o de R e-
&ende:-Sr. p~jdente, os argu-
mentos protluzidoa ~or meu nobN e li-
lustrado cuJlega, aigno retlreS4lntante do 
7 • districto, impugnando o p roje~ 
que offereci como add11ivo ao proj•cto 
n 66. lraosíerinrlo o di>tr ict., da Pie· 
rl alie doJ Rio GraorJe, do muoicipio do 
Turvo para a parochia de S. Franci~c·• 
rlo Onça, muuícipio de S. João du E'l· 
Rey, me pc~rece niio terem prejudica· 
·do essa mediria. 

• 



beCeQdendo t:ao· mà causa, S. Exc. 
• 1 ., • . J. te baseou sua argumont4Çjlc1 uutd&mun 

na affirmat.iva de. quP, ,\ai prvjec.to nAq 
erà de:utilidade,. po.rque ia dopa~tpcrar 
o municipto do Turvq, .• 

O Sr· . .SiStH»tne .F.e~a.;~-Que é pe-
queno e muito f'Obre. 

O Sh 8eu6nano ' cls ·Re.sencl6:-A 
niõg\lé'ói é licito eoti~ecer ã ouse. 
alheia.; o distrícto d~ 'fiedade porten-
co)l sempre a9 mun!Ciplo' dé $. J .. ao de 
El-'R.ey, Jlilsaapdq. para .'! Tu~vo i><? r 
uma esp61:i11 do douçao e com sorprt~· 
:r:~L- d'aquellea povos. 

O Sr ::;uoutre Ferr,az:- NAo apoiado. 
o Sr. Sevel tono de 8118t1llte:-sr. pre-

sidente, alo procedem os artumen.tos 
vrodu:r;ldos pelo uobre teader d_a m~ill
ria c:nolr.a o projecJO. que S!IJ!Iil8;J á 
apreciaçllo da asaemp.klll. em cujo ao~ruo 
só devem pesar as wnnnleno1as publlcu 
e a vontade Alo puvo, Olllnires&4 de. mudo 
espootaneo em uma represe o taÇS.o, que 
ahl està sobre a meu" o Sr. suoestre b"erra;:- Eu sei como 
ee ruem essas rlfpreseotaçõC~S .... o Sr. Seoe,·tano de Re.sende:--Oaran· 
to ao meu nobre collega que essa repra-
aentaç&o ot.o é obra de eocommeo~a, 
exprime alogelameote a voolallo~ da-
quella populuÇS.o ... 

O Sr. Joao Ltd.o:- Qtte oAc> quer ab-
aollltatnente pltt'teocer ao Turvo. 

o Sr. Seoerta.no de Resende •. no pe-
dido q ne dirige a evta asaembloa, da 
t !'llnsrereo_clll de seu disl rlclo ll.lra o 
muoicipio de S. Jollo de EI-Rey. 

O SI'. e, Sates:-0 mooJclpto .ele S. 
Joio d'Bl-RBy é mu~to g~nda e rtco. o Sr. seoerúmo de Resewte:-Ndo 
trato' de ao.oexár ter ritori'os para aug-
mentar o nillnlçlpi() de S. Jóllo d'El· ~ey; 
venho em aatlsl'àçA'.l ~s justas reclllma-
ções d~ po1o da Pledide, pedir uma ma· 
o1da de toda jus\ iQl. 
·S r . pTesldente,pela représentaQ!:IO qne 

ajontel ao meu additho se lo_roltl ~
tentes as ra!ões ponderosas, q,ue W~St~
tem âqpelle povo para . reclamar a uaos-
fnenqia de que se trata: todas as. suas 
relaçõu ee aeh~o de longa ilata enca-
minhadas para a cidade de S. Joio d~l
Rei para (lode concorre por opttma 
estr~da é donde \>O·ucb d1$la ; ll.b pa!so 
que pàra a cidade do 'l'urv?, de qua se 
neha muito mals. .dlstaoc•ado, e para 
oncM alo pt~~tmoa os . caminhos, tendo 
de: a•ra..:•aar em.ba.rO$ o caudaloso Rio 
Grande e outros ribeirões, nenhuns la· 
ça1 q pr_9~de!lJ. . . J;. 

Sr. presidente, sou lnsuspetl.> a vo-
gando esta causa, e l>roeedo com toda 
JsençAo de esplri\o !lartidarlo, fazendo-
me echo doS habitantes da J?ieclade, ~i•-
t rlcto emioentem&Dte liberal. • 
. 81 OO'DS111tasae lotei'6518S de parüdo, 
!el'il\ 0 priJDeiro a reconhecer a lncoo· 

ventenoia da medida o Impugnar a~a 
ailopçlo ; mas eu enteodó quo em qu~ 
1c}es OOIDO OStÁ; di)VO ~~~r1 il~i la\1.0 ll 
poiHica e .!'01'91l0 ~ at,teod!lr. aq it;~~r9114e 
pub!ieq e u cop veJ!iebctas ,~.~ ~v9s1 aproveitem ollae n esltl ou aquefta pa~
taalida\lo (upolaaos); w1u~ f~P.tAA~Jnta:ntll ' 
da pr:õvlbchl, ol!u mtJ pr,8béc'n"};ar4<> a jt-
prebonsões ' ~artldtriás', •· \l•lllll'vot que 
considerações de ordem publica e de 
pro~peri'dJd& de meli,aJr: prenderem c!Iri• 
nha atteaçto. (.Vtdla:befa). 1 ~ 

•rendo sustentado o projecto ~t,, Jlllr 
.18111'1\, austeoto-uainda peJo vo,t<H(-tl:'flto 
llen.J). • .. " • 

o &r,. Uenr19~q ... alecla ~ :.:.t $r. 
presiJôlí~~ V. Êx . .Jevli Ler /,b~ervadb' 1 

os termos bravéJ em- que orocu'rér jru-
tiflCJLr li voto que tlobll' do'8ií'ICOIÍt'1·a o•· 
addiUto em discússló ; 6 ilevia ter to'rlt-
prehendtdr.l a~sim a justiça da causa que 
tl eCeodo, e, ou o creio, que ll4a me &111-
mam lle modo algum nesta qq~ sea-
titn&l\toS pàrtill)'rills. ,, • . .. . • 

'Crllla-se, cllm etr.litO, de um d1str1cto 
emtueÚ~ÚJonte hbtlral; mas, P9S~ IIIZO I' • 
wmo o nobre depu tudo, sou lb!sOspê\.tu ' 
tomando !farta nu d~h;até! .. 

V. Ex .. sabe. Sr. pros1dente, que c;~oan~ 
do 'procedeu-se à ullima eleiÇ!:fpnra d&-
putaUos prOliocloes, eu nAo tive om voto 
siquer em todo o município do Turvo; • 
t&nto no 1.•, com~> no 2.• escrutín\q; um 
uoico caod•dato mereceu a honra dos 
votos dos eleitoros d~i} !OUoi.ctpio, e 
esse candidato nem ful ou1oem t&IIJp<>UCO 
o meu digno compa otleíro de tli~trJc,to. 

U Sr. X . da Veiga : - Uma grande 
iojustiÇ<•, quo vs chetos' llberaes dll mu-
oicipio fizeram à' V. Ex. 

O Sr. H. Salts:- EIIes teriam lá.so.as 
rasões para assi m procederem ; Unham 
110u candidato, e nom eu lhes quero 1,11al 
por iSSO· , 

O Sr. M. Fulgencto : - Foi uma In· 
jusliça, olo ha dudda. , 

O :;r. H. Sales : - Ja vO ~-Ex,, Sr. 
presideo~. que alo ba da minha pac:.~. 
itnpugnapdo. este additivo. e_spírlto ai· 
gum parlillario ou outro lnter8$58. alem 
do que 6t' pr&nde à cooven•encia publica, 
A regularidade nas finanças do 10unicl-. 
pio que ee pretantlo mutdar. . 

O Sr. Severiano de. Resende:-Eu 
nllo 6r.1nsiuuaçllo a lguma á V. Ex o. · 

O Sr. S. Ferra: dà um aparto.. •• . 
O Sr. SetJeriano cl6 Resende:-O mu· 

nicipio do Turvo· quer tnriq~~;ecer á 
cu.ta alheia. • -o· Sr. S. Ferraz:-~ao· a p>iad<1. 

O S1·. Severiano dé · Resend~:-E' 
boa! Se nllo pode subsíslir, seja suppri-
mido. 

O Sr. S. Rer.ra.:::- EntAo vamos sup• 
primir o de S. Joao. . , 

O St·. Seo(riafiQ de llnende:- Está 
eoeaoadót nlto ésiâ nesaa.s condi~1 



••• 
Dlo quer Yi.er ~ cu:s'- alheia. (Apoia· 
doi e ft@ apoiatlM). 

O Sr. H . Salu:- Sem otren'4 a meos 
nobres collegu, peço ! V. E:rc. que 
mantenha-me a palavra, Sr. presi-
dente. 

O Sr. Preside11te:- Poço aos nobres 
deputados que nAo interrompam o ora-
dor. 

O Sr. H. Salu:- D:zia eu que nlo 
a.>u levado nesta queltlo por motivos 
politicos. 

Alem dl~to. Sr. presidente, V. Exc. 
sabe que, pela lei eleit, ral vigente, es-
tas medidas relativas a passagens de 
territorioa de umas para ou raa fregue-
zlas, de uns rara out ros município•; em 
nada vêm a terar •• condiçiJes pnli-
tioas. 

Oonsegointemonte, eu nllo potlia en· 
carar este additivo pelo lado politicv e 
aim tamsomente pelo da inutilidade, 
pelo da ioconnniencia da medida oel-
Je consignada. 

Como ainda ha pouco disie e é noto-
riamente sabido, o município do Turvo 
é um do• mais pobres da província, nao 
!Ó em territorio, como em prod ucção, 
e, por conseguinte, em renda municipal. 
A respectiva camara l uta com diftjcul-
dades immensa~ para faz~r as obras que 
&Ao strictament-1 neces~rias no muni-
cípio, e cons~anJ.eme~te vem a esta as-
semblea pedtr auxaho para outras de 
grande urgencia e que as furças do seu 
orçamento o ao com P• r ta o. 

O Sr. X. cJa .Veiga:-Mns V. Exc. 
nlo entende que a vonte1do do povo deve 
prevalecer nestas ques:oesf 

o Sr. R. Sa/es:- Nem sempre ; se a 
yontade do poYo conduzir ao mutila-
manto, â completa an1qullaçllo de um 
município. não devemos attendel-a. 

O Sr. Tocanllns:-Sem duvida. 
O Sr. H . Sale.s:- Em regra, deve-se 

attender a vontade do povo. desdE' que 
esta consulte o Interesse commum, seja 
consoante com a utilidade publica. 

Ora, se eu estou convencido de que o 
povo, representa11do sobre a passagem 
da Piedade para o munlclplo de S. Jo&o 
d'EI-Rey, gravemente fere o lnteres38 
e o Olltado do municlpio do Turvo, nllo 
devo votar para que ena represOAtaçllo 
seja attendida. 

O Sr. T. da M otta;-Mas consulta ln-
tereeaes proprios. 

O Sr. H . Sales:- Os Interesses pro-
prloa nlo devem ter entrada nesta C\8&. 
(.Apoiados). o Sr. T. da M otta:- Os lntereasea do 
povo. o Sr. H. Salet: - Ninaoem contesta-fi ~ue t do lntereue du. pov01 man-

dar-se deaiJ('jar os cofr81 publicas em 
obras menos orgen~. por todas aa Yll· 
las e freguezias da provlncla, e V. Exc., 
por cerltl, nlo votarA ror isso. 

USr. T. da .Mot~-Nio ha paridade. 
O Sr. H. sale.!:- 811 toda; dOMie que 

o nobre deputado fu 'do lotereue do po-
voem absoluto, de sua vontade, um ar• 
gumento supremo, digo eu : nada pode 
Interessai-o mais do que mandar-se ap-
pllcar na construcçic de obras menos 
oecessarlas nas difrereotes localidades, 
de melhoramentos de mera commodl· 
dade, Wdo o dinheiro da provlncla. 

Me parece, Srs , que teobo demonstra• 
do que este addit1vo nlo pode ser appro-
v .. do pela e&ll&. sa.Jvo si pretende-se 
acabar com o munlclplo do Turvo. 

O Sr. Severtano ae Rtlendt:- A cau• 
sa é ma. 

O Sr. H . SaiU:-A causa é boa, o no-
bre deputado estA enganado. 

O munlcipio do Turvo precisa ainda 
de territorlo, e para dar-se-lhe mais al-
gum eu concorreria. porem nunca para 
tlrllrem-se-lhe elementos de vida,quan-
do elle ja é u.o pobre e t.lo pequeno. 

O Sr. X. cta Vetga- E' pequeno, mas 
é terrivel.., 

O Sr. H. Sales:-Nunca fez mal a 
ni nguem; o p tvo de município do Turvn 
é até mui to pacith:o, muitu ordeiro, é 
um dva da prcrvinciaque poucoou quasi 
nada têm incomm:~dado a admioistra-
çlo publica. 

O Sr. Se11eriano de Resende:-Mas 
a Hente da Piedade~ oilo q uur pertencer 
au Turvo. 

O Sr·. H. Sales:-E:s a1ui o que é o 
municlpio do Tono, ao passo que o de 
S. João d'EI·Rey se apresenta cheio de 
elcment.ls de vida, de riqueza, de pros-
peridade e de encantos,como foi ha dias 
p1utado aqui pelo nobre deputado re-
aiJente naquella cidade. 

Ne. tas condições, será flagrante in· 
justiça prejudicar o du Tuno. para be-
neftchtr o de S. Jollo. 

l>eclaro, pois, que voto Cl)otra o ad-
ditivo, po1que o considero altamente 
prejudicial aos interesses publicas. 
{M uito bem). 

O 8r • ..João Lulz:-Sr, presi-
dente, pedi a palavra som~nte para 
declarar que faça minhas as palavras 
pronunci11das pelo meu Uluatre collega 
de d1atricto, o Sr. Severiano de Re-
sende. 

Entendo que a medida reclamada 
pelos iute~sados é digna de mera· 
car a atteoç:lo de.ta caaa ; e ell , como 
repre~ntante daquelle districto ..• 

Yons:- Muito dis co. 
O Sr. Jo40 Luu .... ~uero IQIIl&atQ 

• 



ÁN1VAB8. 
quo O que consignado que votArei a 
fH or du a~dítivo quo se acha em dis-
Cil:ldo. (M u{.to bem). 

O .... Dia• Fortea:-sr. 
('reüdeote, pe1í a palavra pa ra, na' 
qualillltdtt de depu~1do pelo 7.• •lis .. 
trícto, oppor- me ao projoeto ora em 
disctlss!o. 

Entendo, Srs, que netta qoestlo de 
est 1tlst •ca a a 'l!lemblea nlo deve ter 
em mira, principalmente na epoca 
actual, mo ti vos polltic<>s (apoiadoS). 

Se esta o~mblea, principalmente 
na epoca actual, nlo deve ter em 
mira motivos políticos quando, trata 
de medidas, de e~tutis1 ca, é com 
toda justiça e co11,1 toda ruao que vou 
mo oppor ao ,projecto apresentado pelo 
nobre deput.a4o pelo 6.! au~ricto. 

Se esta assemblea nlo deTe atten· 
der a questões políticas, deve attender 
a? que, Sn. f Ao ioteres!e poblico do 

~ . . . muructplO. 
NóJ hoje, como deputados p1 ovin-

eiau, para creaçao o suppressao de 
muntcipio~. devem11s atteudor aos ín-
to res~ea do proprio município; se elle 
p 1de comportar, por exemplo, um juiz, . 
uma co!lectoria, escrivães &. 

Devem 1s nos oppor com todaa as 
forças às medidas que nAo estiverem 
oestlls condições; porque, se nau o 
fizermos, se qu1zermos croar peq ueni-
ncs muoic:pios, sem elementos de viia, 
prejudicando outros ja ex istentes, to-
remos como consoq uencia o detinha-
monto da ambos (apoiados). 

E na verdade, Sr. presidente, é nes-
tas consid~raç.õ's q o e ou me opponho 
A passagem da P1edade, froguezia de 
Madre de Deus, para o mun1cipio de s. Joao; porque ei te município pJdià 
oonst•tuir fOr ai tó uma comarca. 

O Sr. Severiano de Re$ende:-N11o, 
eeohor. o Sr. Blas Fortes:- Mas o munlclplo 
de S. Joio é sede de comarca, é Impor· 
tante. e nlo precisa tirar uma freguo-
zia de um muolclplo pequeno, comu é o 
do Turvo. o Sr. ~ de Rumde:- E' uma 
resl tlulçlo. o Sr. Bla8 Forta:- Si continuarmos 
a tirar rregueziu de um muol~ipio -~ 
queno para in<;ar porai-u a um mUDICI• 
1110 grande, acontecer! que para o~
no teremos necessidade do supprimtr 
o muolclpio as'sim desfalcado. 

Sr. presldeote. o muoicipto. do Turvo 
compõe-se apeoude6 fregueztaa _peque-
nu u uit1m&s eleições munJCJpaes a 
que' ae procedeo demonatrlo a escassu 
do seu ~I, pois que forlo eleitos ~e· 
J:t&dOfO! ~ 14 votoe 110 1,• eecruUruo. 

-· ' .. Ora,. desde que eu reJo que esta me-
li Ida nl de encõntro lnteJM1mente aos 
Jo!4'reuJ&. do município do 1,'Qrvo. eu 
,det~arta d.e ser representao1e d&;quàl· 
la d11trJctp, se o lo ,mQ,oppuJ!lAse,. coin_o 
o f11ço, â su.a ~~lllllll · (4(t#lp ]'~). 

O 8r. Xawler du Votl'oa~~m'
bora pareça de'vldameote e~larecidó• o • 
llebate, l!ntebdu,dever accentuar o votO 
que pretendd dar-'nesta quesUib. 1ufgo 
desnecessario amrmar poranta .a cua 
que nlo aou.Jevado por mo!lvo poiJ tiw. 
e o lo admltto consideraç&la d811ta.ordem 
em questa~ que iote.;easao lmm~ia~.a
mente ao povo~ ás COJiveo l~ociu-gerjes 
e ao bem-e•tar \lu po!Julaçae3: cttj"os 
lnteredsea lil!vemos xelar aqui(aPQfa~). 
M~UJ, vendu Impugnado o addh t~o ope· 
reei do pelo 'me.u llis\inêto cplli!aa ~e 0(1· 
poalç4o, depljtado pelo o.• dt.trlcto' à 
QUtllle 8,{X)Íil em urna rep'resenfaçlo~' ue 
o acompaoha,llrmada .pelo~ poyos_da o.: ' 
calldadfo, o~~> pude esqui nc·me à o A-
bate. ~~ · 

Em usumptos d1esta ordem o ai~ · 
t iTu ma111 ponderoso QUe ~eYe acluu · 
n' espírito da a sem6lea é sem duvi. 
da a von\ade maní(~ta do po.vo; . da~ds 

• que nos apartarmu~ desta regra, ba· 
vemos dt~ comrootrer, lntoociuual ou 

· nao inteocion \ lmeoto, ftãgrantes ' ill" 
juaUças. 

A VOilt&dot do povo residente no dis-
tncto, de cuja desmembraçao se trâ'tii 
consta de represaot.açao q ue seaêb.a..sõ: 
~rea mesa.Pu~sa asaemblea poderhq&N 
JU!gur•se mala coaheca<lora. du nece$• . 
atdades, das convortien~M d'aqunl!!l 
p:~vo do que elle 11rop•·•o1 oujos votos· 
constAo desse d.Pcumento " 'li· quo m9 · 
refiru 1 Pensar aSSim seria estai>olécer- • 
odiosa tutela sobre o povo, e nao~ 
~.ueoe Í•so nem justp, Jl~~ demoé~· • 
l !C•I . • < 

Qual a rasllo para quo oon.trariem~ 
aamn a vuotade deJS& povoaçlo, .t-40 
eloquentemente manifestada 111. repre-
santaçllo â que aUudo1 

O argumento de quo a as,dmblea · 
deve promover 10êios para â maoulén· 
çao ~o m_uoicipios poqllaDOJ,embor.a..s~ja 
prec1ao lllCOrporar a ellea freguell{ls 
contra a Yonta<le do.i respecLiY04 ha-
bitantes, me pal'&ee sem força, io'tei-
ramente lmpr~dente. 

Sr. rre~•don te, rOCOI'demoa . alguns 
antecedente~. • 

Nao ha aono , em que a nssemblea 
proi' Ínuial ojlo §e veja a braços com' 
questoea terp~riaes rala Uvas a.o· .mu• 
n•cip.o ~o Turvo; ora é a fregu~ii. 4e 
Ma11re oe Daos, ora. é a da Jac8tin-
ga, ora a de Car rancu, que vlolen• 
tamente •~ b1tsca anoexar t!iu•llo 

I ' ~ \ , 
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muoi:cipio; sempre quedcles delrepe-
zio.s que bit> querem. pertencer ao Ter• 
YO, CODforbi.e C:ODSta d., Tepresenta:. 
çOé* Ylódas Wdos os ·linnoa a eeta casa. 

O "TI'Ir!~ }~he~qeu ~~ cer ta e~éa 
ao pJunlctpfo do 1llo fréw. 

Ror interj!SSe lôcal, ,por mqt1vos do 
mandonism1'1· &.alfez .(n4p. aPoiados); 
em.cuja.iodag~Ç!lo ·nlo·eotrarei, certas 
iuftAI.Ic:as d'aqu~lla , freguuia . conse-
guirlo•dena· weJQblea uma lei ele· 
n odb-a I. categoria de villa ••• 

O Sr. H. Slllu : - lnftuenclu bene-
ficia' · ,\·. . · 

()'SJ'. " %/ W!Yefga .• • ... mutilando-
se, tem eoónóiencla publica, o antigo 
mdn~clpia74o ·Rió Preto. • · 

Cowo'o•oovo munlclpio alo podil&· vl-
nr1 c:ontttUuHiíl ·t6 cow unia frt!guezia, 
addptoo-M~ ·a poliliCM vru:l:lh&ua, • poll-
t lcà dali aDJitl:Uç6as con~tantea e reve-
ti.Ju contra a vontade dos povos anoe-
x.iJoi. D'áhi esses clamores lncauantes 
e cooUoutdos, de que a casa tem·conhe· 
clmllotoJnde parochlas· qne ae tem pa·o· 
cu !lado jungir • quelladenentura4o.mu-
nlclpto do '1'urvu1 eontra a vontade dO$ 
reepecti vu~r habi tan tea. 

o.JSr . s. F.e~'1'à"; dl um aparte. 
O ~r. X. da Vel11a : - Dizendo - des· ' 

veoturado- , appello para o testem anho • 
Imparcial de collegas que me onvem e 
que 'C011b~m fae_ws íhl lnoootestuel · 
veraelêde, occorridot naqnella loeali-
dade;•oll~e.por YÍ&;. de rllfrra., impera, nao r 
a lei, o lO a ja.tlça., m&JI, a vontade C!l-
prlohosa e propctente de uma rarnilia. · 

O Sr s. Rer.rru : - V. Ex. faz inj us-
tiça a easa famil\a • . 

O Sr. X . da Vetgq :-A assemblea nao · 
pede por-se ao serviço de interesses lo-
eaes, 11 muito mono~ de uma familia, 
alndl qno compo•~ de pes$011 particu-
larmente eslimaveis e respertaveis . . ·o sr: s. Ferrru : - E nem o fazemos. 
Peço a palavra. • 

U Sr. X - da Vef/14-: - Mentiriam~ á 
nossa missAo, si, em vea de abraçal;a, 
repelllssemos, como so pretende, uma 
medida apoiada no que h& de mais forCe, 
de mais slgoiftcativo e de roais justo: a 
vontade' manifesta do povo·! · 
s~s. , qaem·aao sabe a origem da an· 

nnaçlo da freguezla 6a Madre de Deu, 
à q o e. pertence o dislricto que on se 
t rata de desmembrar para restituir a 
8. J oio J ., .. 

Foi decretada em uma das SGliSÕQS p&s-
aadas. creio que a d~! 11179, seo~Q motiV'o 
~8 sorfreza. o acto desta casa, que vio-
Jtõu a lu com protestos meu 8 de meus: 
amigos e 'cOIIegak da ml norla cooserva .. 
dora ... · · · 

·O $r. H . «a4t.f: - Sorpreza, quando 
dftcn~o-se muito I · · , 

O ~· X . da Veiga ~ - Sorpr~ Aid 
par~ 116s, para a~uel18a povoa, que 6Ólf· 

n~m c!9a~~fm&ato' '4â· iDeMcJa qàànU · 
e lia fól dllcrelãdà, pôls M i:óotr~rlo t&! 
r in(\l, reltr.!ltw~~C!p>Ó !rt L" s\lk Kl!oPÇ('o: 
e a (lrova e Q'n"' agori fl!p~nlàní •. ~ 
diddo a tb'i. vóltá ptl!a 8 4dlh d'ÉI Rey. · Sr. pre..t.Jentel ás prflivJ!à~ thsuspêi&U ' 
co &I!· que • u 111 u.st~; depu llldo r!1frdeD.1e 
em Prados, e representante do 6.• 4ir 
trlcW1 J'uo.J,wen~u nobremente q, ·seu 
voto t~etk.ou•~o .. dey.9m Jlnda .. ooh~i 
aos ouldpt d&)!llultrad& maioria" .l!or:. 
que o,lJP!Ire depõ'ta~~ 1 rép.reselftan~ dQ 
6.• ~islr)"c!o, e me'mbro multo cft'stincto 
do,partld.o llbllril (Jtpotll11o.t). 

Ja .Y~ ~ ~~~~'rbbloa qoe iláo ha 'no que 
di$,o henlíum intéresse ~artialtrro; ao 
coWrilrlh1 CcJgfo -d ihé'u if1uatre c01lega 
exp'ót, a 'malóri1 dâ ~pulàçto deste 
di~trieto perlé~~ aô ·pailt•ao lilieràl , e 
nenhuma vlintég~~ polrt réá pudla adVir 
au ts. • didflclo da sd.á ·rest illiiç!o. 

Conv.ellça-se a éása' ile 411'8 'ti'rita~ 
pura e· tiX'éru~ívam~nte de dma;ínedltla 
de util idade publica e de (a{er . j\ll!o' 
t iça A P,opulaçao q,ue a reclama. 

L9uvo o. nià'gnaotlnrdade com que os 
nõ~re$ deput~dus,repre · entantéf do 7.• 
distHctó, prôcurllJ ue•ta que~tao Bel' 
u tere aos 'ultêroues du Turvo. 

Dig<>- níâgnau'lmid:ule - , g, .• pre~i-
• deót.-,~r9.ue os nobres depu lado~. com'a 
ma•~ lfagrante injustiça, nlo liV1lrlo·U4 
que~le mu:ucipio um S<l voto(apoiadot) 
de seus correhginnarios. 

E assl in, o ~erviÇQ' qoe ora prestAo• 
lhe, mu~tra a grandeza de animo com 
que r•rOéedém. (ApoM.tdt). 

,M,as, Srs., .os ~bbres ~epntados, do-
' mtnudos' ém n'ce:eso por esse eepir ito 

de mag'oanimilfade, devem reftectir 
que, ao m~mo tempo quo pagao o mal 
com o bem com relaçlo ao 'l'urvo,com· 
mottem uma flagrante injustiçe,ferindo 
os i oteru~es alJ populaçau du dlst ricto 
da P!,aade, que'1!Ao dellíja continuar 
ligada aos desttno~ do mun'cit•io do 
'l'urvJ. 

Sr. presidente, a !heoria ·do q1té a 
assemblea prov'íócial deve se oppo'r a 
medidM desta órdem, unicamente, pata 
manter o:e municípios pequenos, ~ urna 
theoria iuteiramente inaceitavbl. 

I A auembha deve empregar seU! 
esforços, tanto quanto pwaivoll, para 
(~z<~r desapparé~ da província os 
p~queno~ mu'nlciplos, eoj â manutenção 
so t·rrna nociva ao ínte'resse publieo. 
( Aj)Oiados d(J, minoria~ .. 

c.iu_o~utuamos os grandeà muillciplos 
(a])()iadol), onde o elemento municipal 
possa .ter a. elasticidade precisa r:lra 
que o prog1'81180 do, paia seja uma v't l'• 
dade. U>ilstiluamo1 08 f1'1adq m\1~ 



eiplos, pal'l\ que! ás rebdas municlpies 
possam provo~r 11! neo~sidades publicas 
de modo ofticn:r:. 

Cun:t.lUlmos Oi grandes municípios, 
Sr:~., para que t:erl.ll! fJmil ias mlo pro-
curem lm p"r a S\1!\ vontade discrip-
eioilarla (apoi1clot da mínori 1), exer-
eentlo odiOS<J do:ninio sobre o pol"O, 

Nos grandes municípios, nas aggre-
gaçOes mais numerosad do povo, pua 
oude aJlluao ho.oens importan tes e iu-
telligentes, o~ med1cos, os adv1.1gados. 
os negoc1antos r iws, os h9mens IUde-
pend<Jn tos, em fim, eues Mo de oppor 
barrei ra , e barreira insuperavel, aos 
Clprichos d~ man•Jonis~o de quem 
quer que seJa, que, a~o1ado D!l su1 
fortuna e nn io6uencia officinl, busca 
cons~nl&laent9 sub.;tltuir sua vont.nde 
A ltti, muitas l"er:-as antepondo seus oa-
prichoi ooin tere~se publico. (Apoiados 
d~ miMria). 

Eut'.!odo que a anomblea deve S& in• 
spirar un von1ade ~o pO\'O -Tudu 
para o povo e polo povo- é a~duutrinn 
da democracia. 

O Sr. H . Salts:-E eu a aceito in-
teiramente. 

O Sr. X. da Veiga:- Yamos ver se 
a illustra la 1naiona, quo se declara 
repre:ontaolo da democracia nesta 
casa, ul/$erva ou ·~espreu o ~eu dogma. 
(.I! uilo bem; muilo bem). 

o 8r. 8U"o8t.re Fca•roz:-
Sr. pre, idente, depois quo us meus 
honrados collogu se pro~uncaaram, 
quer p1·o. quer contra o proJeCt? que se 
discute de um muelo bnlhante, snlto-
me aca~bado ero vir roubar alguns mo· 
men(os de atteoçllo A ass.emblea, apre-
sen tando al~>umas consuleraçOes em 
opposiçllu ao ~ddi ti \'o de qus se trata. 

o meo honrado wllc:;a, deputado 
pelo 7 • dist l'icto, o Sr. H; Salts, 
quando (aliou, fatendo-~e ouv1r, corno 
so:nvre, com attençllo, d1S1e que se de-
via attender a ,·ontade doa povos, 
quando esta uao fuue de encontro a 
interesses geraes mais elevados. 

Estou du accord? com este motlo de 
pensar de S. Exc. . . 

Sr. presidente, o que veJo. no proJe· 
cto,quo se discute, nao é ma1~,nem me-
nos do que 0 d.esmombram~nto do . U'_ll 
grun•ltl territo.mo pert~n.c~nto a 1 mulll• 
\li pio do Turvo, mun1c:p1_o pobre e de 
u ma população esc &S3a, cuJa renda ape-
nas altinge a 4:000$000; ao pa:w quo 
a do município, p~ra o qual se quer 
passar esse territor~o, eleva-ao ~ uma 
som ma quatro ou CIDCO ve&CJ ma1or do 
~uo e•aa. 

• 
EotenJo, Sr. pros1deo te , e\u visti 

dos ta simyle. con,illornçãu e das q t.fu 
Curlo prtJJutidat pelos m.U$ cullcgus 
que 1mpuguarli.u o prujetto, que nt\o 
di!VEÍÍlOS, ueste CllS6', aUeb..k-r a vonta-
de du yuvo ou u ropreseutaçdo que 
de\l mutiv.u á -propo$i'çãd de ' tal 
projecw. · · 

Alem disso, Sr. preaidon&.e, ·v. Exc: 
conllece per rei temente a fàcilidllde'com 
que se a'rr<;~njam es:~AS repre.seotaçiJes 
11h1 pelas localu.ladés da pNVIDCÍ~t; d 
puv ... as. igua-as, 'tlUur por coouo.CI!n-
cia, quer pdr .. sau~f«ter 011 acompa-
nhar 11 um iudi viJúu maiil intereS:Iudo 
o I(Ufl so onC'al'réga. da• ·prupagadda, 
Muitas vozes a::srglla pro e.coutra; ja 
ti ,.e wcasi:\u, f~rzttod' parte da com-
mis.lll.l dtt .. slat&>tka, de ver1fiC1rr isn>. 

Portauw, por esta~ duas consldera-
çcJcs e pela:1 que jo. fonlo prodnz1d11:1 
p;~los mttu.~ nobres eollega'1 uo 7~ di:~
u·iciO. voto coutra o adt.lnivo. 

:Sr. presit.lent~ , sorpredeu·me so-
bremodo v~:r u bunradu doput.ndo,• u 
Sr. X. da Veiga, tratando oest!.t ques-
1110, faz<tr uma grave inj~t1ça a uma 
bourad.1 fam1lra, quo reside nu mnoici-
PI'' do·Tuf\'0, à fa1u1lut Belfort Ar11ntes. 

O St·. Mcn·etzsolm:- IWe nao de· 
clínou o nvolle Ôtl uioguém. 

O .Sr. Seoeriano de Resende:- Veja 
cowo é conhecida e4Sil prepuní!ul'llnéia. 

O Sr·. S. Fer·ra~:-Pr .. ponderancia 
legiuma e llouel!ca.(apoiados), ã que o 
muoic1pío do.~ Turvo ue,·e n1uhu; ~re
p.>u.Jer .. ucia que uao tem t1rat.lo a alli 
vanragens para 1ai lámiha, alias dls-
tiucta u mui lo honrada. 

O :i1·. Scoe,.;ano ele Resende:-Que-
r.·m jung1r 110 c.trro lriumpbal o povo 
du Plell .. •ltJ, façdo-u'o! 

O Sr. S. Ferraz:- V. Erc. engana-
se. r\ó.l queramos simpl,srnentu que 
\lsta l&>semblen u!lo desorgau1se um 
muuiCI)IIll l'ull: e po.m augntentar o 
turr.tur iO du iwpurwn.is:~uub ruuoiCI• 
piu de S. Jodo d',l!;l- Rey. 

O povo da Piedade encontra naquelle 
muu1dp1.> 1udas us ga1'11ut1as cuncod1· 
dus p~lu curucituiçllo e lei~ do lm~rio 
(apíJJados); udo vae, portanto. ser JUn-
~lo.l~> ao curru tnumpual, como ~roplloo. 

O Sr·. Scoeria1w de Resende dA um 
aparte. 

O Sr. S. Fert·az:-Eu po.ler ia apon· 
tar inlluencias do rnmtlia poruicio:~~~s, 
mas abslenho-mo dislô,porque ntlo que-
ro ;llt11llar. l?rutéslllo con\ra o q U.e d iz 
o nobre deputado to11o>,ôs habítll'bt~ 
deSfe muoici11io, quo sé honrao e~ vt: 



~te JA.Nlti.&BL 

To3r ao lado dessa laboriosa e distincta 
CaÍnilia. 

O St·. Drumonct:-Alli nllo ha uma 
vo& dillsonaow. 

O Sr. Seoeríano de Ruende:- E' 
nm feudo, 
t..O Sr. 8. Ferra.z:-Aint!a nessepoo· 
to o nobre devotado é injusto. O Turvo 
nllo é feudu de utou farmlia. Se os re-
sul ados eloi,uraes ali i toem sido os que 
sabemos, oao quer isso dizer que todos 
O! cidadlos reatdentes ou Tu1 vo sujei-
tem-se servilment.l à vontade • vre-
pondoraucia de umli familia, qut:r di-
zer que ba "'Ui muito accurdo e un ao 
no partido liberal,uuicoque em tal mu-
n c1p10 cx.i:ltu. Conheço ali i cidadlo3 
a ltamente colluca•Jos e muito dis-
tmctos, incapaze::~ tht s.; suj~i\arem a 
infl uencias de feudo, abdicando sua 
ind~pendencia e ltberdado. 

O Sr. Seoeriano de Resende:-Um 
dist incto laboral nem uóde vutar em 
utn irmlo, que era candidato. 

O Sr. S. l<' erra.z:- )taiauma vez V. 
Exc, é injusto e ~e mostra mal iufor· 
mado nas que~lõdS poloticas do Tur vo. 

Creio quo, coro e:~ta:~ considcrllÇcl\ls, 
tenho justillcado o meu vow em s~n
tido coutrariu ao additiv<1 que se dis-
cute. (.Vuilo bem). 

Niuguem m•:s pedindo a palavra, 
encerra-ee a ,discussllO o é rejeitado 
o additivo. 

A di~cuasâo fica adiada pela hora. 
Publ1caçào de debates. 

O Sr. JI. Sales (pela ordem) re-
obma contra errus e OtDissões quo 
ae dllo ua J>Ublicaçllo lia seus dt~
oursos o manda à mesa uma CJrri-
senda. . . 
Ap1·esmlaç4o de projeclos, req11er1· 

mentos e mdicaçaes. 
O &r. Tocanthuu-Se a casa 

nllo estivesse tao can.arta, Sr. prasi· 
dente, ae a h, ra nau e$tivesse tao 
adiantada, ou justi8~aria o pr<Jj ecto 
que vou ter a honra de aprea~utar; 
m11~ aguardo a sua l. • discusaao 
para Cazel-o. 

O projecto é o seguinte (U). 
SAo lidos e vao a impr imir os se· 

guintes-
Prajeclos. 
N. 197. 

A assemblea legislativa provincial 
de Mina$ Goraes decreta: 

Ar t . unico. Fica elevada A ca-
tegoria de cidade a vtlla do Espírito 
Santo da Varginba; revugadas as dis-
posições em coutrar io. 

~ala du sessões, 26 de Asoato do 

1882.---H. Salu, ~anta Cecilia, Jos4 
Rufino, WenceslM, A. Zacarias, F. 
Na varro, Drtmaonct, S. Ferra.z. 

N 198. 
A as;emblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
At·t . 1. • Fica creada uma ca-

detra de iD'!Lrucç4o pr.maria p tra o 
sex l feminino na povonçD.o denomina-
da-Patusca-na Creguezia du Prados, 
do muuicipi·l do S José d'El-J.tey. 

Art 2. • Ficao cro3-tdas cadeiras de 
instrucçliO> prima riu para o soxo fe-
minino 11118 fregut>z•as da llertioga, 
Quilombo e Livratotmto, toda<~ do mu• 
uic1pio .Je Barb11cena. 

Revog4o-so as dtspoliçõcs em con· 
trar1o 

S1la das sP.S!Õ&$, 25 de Agosto de 
1882.- João Lui.:, Bias Fot"tes. 

N. 199. 
A assemblea lt~gi$latiu J>ruvioci.tl 

de Min&ll Go.~raes decreta: 
A1 t . un.co. Ftca cread.1 a comarca 

do Hi11 Pomba, comp• aLI! tio termo do 
mesmo nome, desmembratlo da do Rio 
~uvo; revogadus as disposições contra-
r ias. 

Sala das sessõss, 2.3 de Agosto de 
l882.- Jos4 Ruflno, Jl. Sale1. 

N. 200. 
A assem blea legi. lativa provincial 

de Mina~ Gerae5 deurota: 
Ar r. 1. • Ftca o pre&idenw d!l pro-

vincaa autoris:~do a auxiliar com a 
quantia do 3:500$000, tirados da verb11 
- -ob.us publicas-,& ponto que sobre o 
r io Guuuhaes, no município do Serro, 
começou a con.truir o ciJadao Jero-
nymo JIJsé d11 Figueiredo,eotre n retiro 
do mosm J e as fazendas do~ finados 
Jusé Lopes e José Alves, na estrada 
que d"' Serro se dir ge ao ar•·aial de S. 
IJumingo~ e d'ahi ao' municípios que 
demor4o ao sul ; sendl) est. dispo, içao 
com a clausula-desde ja. 

Art. 2. • Fic:l\1 revogadas as dl~pO• 
siç<Je:~ em contrario. 

::iul.1 das sessões, 25 de Agosto de 
1882 -Tocantins, V. Café, Drumonà, 
1\1 aMel Fulgencio. 

Remoção do pro{usor do Carmo 
da Cht·istina. 

O 8r. X. da V e ig a: ·(NAo te• 
mos o ~eu di~curso). 

E' apoiado e posto em discussD.o, que 
fica adiada por petlir a pula na o :;r. 
S. Ferraz, o seguinte 

Requerimento. 
Requeiro quo ~e peça ao governo da 

provlncla copia do acto que removeu 
da parocbla do Oar111o ~~ Ohrlstl~ 

• 



AN~~Ee. ~~ 

para a de S. Sob:l.sliil.o da P~ra B1 ao- , b Mitraad, pede :!pllSI)l)~.lorin.-A's 
ca o profeuor Rllqae da Silva Maga- mc~mns commisões 
lhlas. Outro do mesmo. remettendo o re-

S. R. Sala das se.sW,, 25 de Ag<>s to de qucr:mento em que o proCe~r da f re-
ll!li2.-J. P . Xa11ter da Veiga. 

Sendo tla.Ja a bora, 0 Sr. presidente goezi.a de Ouro "Brtat~c:o. :Senjnmim 
tle.11gna a onleau .Ju t)1a segulnle a te- Severaano da ·.Si h a, pede que aeja to-
vanLa a s~~<~~llo. madu em cunsidernç!to o- pedido que· 

-- Cez o anno pa~sadu para ~et' decl:lrado 
ACTA DO DIA. 26 D,E AGOSTO DE 1882. uor malista. - A's me; m,n commi~SOI!II. 

VIOR ·PRBSIDK!ICIA DOSa. LBI40S . Outro do mes:~o. rornoti.M ro a p'J-
Ao meio dia, Cei La a ch:amada, a c h lo- t içlh> em_ quo. o ~og,eobairo ) v !'I li Ruo- , 

se )Jru.sentes os Srs. Lemos, G. Penna, rlque Costt~~r.l raqujlr que Olt!! se toone 
v. c ará, P~~oix!o, Xnier da Veiga, se- 1 em cot~sid~rnçãu nt>nhu:n peolidu pl\ra 
verlano de R~sende, M. Fulgeuciu, Mo- 1 cnutrucçllo de estràda de .ferru que 
rotzsohn, Tucantlos, Sales Peixato, Nel- ligue a ci4ade de Alfena' n estrada 
soa, Clao~!o, Miranda Ribeiro; fa!Lao- do ferro do Rio Yerdo, -visto ja ter 
do com part!c!paç!o ~ Srs. Barlo de elle solicitado pr.illilegio. â amrnj)lea 
Coramandsl e A. do Amaral , e sem ella • geral. - A's commissões de pode1es e 
os mais Srs. deputados. doÓuotos e estradas . • 
~âo ha &XPf'dlente. ti do 
u Sr. Presidente declara que n!lo ha ut ro ' o mesmo, remetleo o re-

sess!o, por falta de numero legal. e de- quer imento em que v eõgenhoiro de; 
signa a ordem do dia 28 do corrente. monas, Chri5piniano Tavar~·- P~~tJe ga-

-- ranlia de juros sobre 860:00()$000 t·s. 
17.• SESSÃO ORDl~AIUA AOS 2-i DE para·a o:npaeza que . pteloen~e Ot'guni-

AGOSTO DE 1882. s.r do oxploraçAu do juzidt~s do.g•dena 
VICB•PRESIOENOIA DO S R LEMOS. n gontifeni do. vallo. dfl ·oAbuot~1r-A', 

SUMM A.RIO:-JUPEDIItl<TB.- Parecoree.-R&-
dacçõo• 6oaoa.-Veriftc&lii O de Jl<ldoroa.-
Ju raoueolo e pou e do Sr. Modutiao.- Or-
<1"" do dia. - 2.• leitura de projecaoo.-
Monle-pio proYincial. Oiscarao e proj ec lo 
do Sr. Drumoud - Repreaenla(6u.- l!ate-
goria de (regueaia e oulru medidao de o .. 
tatiu iC&. Obur .. çaea doe Sra. R. Lua o S. 
Perru.- Potlura• do SabsrA - Observa\-(!oa 
doa Sra. Modeatioo o Joio Luiz.- Traot(&-
roocia de ru~oda e outru modidu do eata-
littica. Diaeur.oa doe Sno. Coou Seoa, V. 
Cafô,M.aocwtl t'ulgoocio e Teixeira da Molla. 
- A.presenlaçlo de projocw., requoriouenloa 
e iod lcaçOu. Oboorvaçl!oa do Sr. Tocanlint. 
A'd 11 horas da manhã, ft~ita a cha-

mada, acbtlu·so presentes 31 Sr4. depu-
tados, faltando cuau causa partici11uda 
os Sr~. llarAo do Coromaodel, A. Ama-
ral e N. Lage. ComfarCc·J mais o Sr. 
Xavier da Veiga. 

Abro!-SO a aes~e.o. 
E' lida e approvada a acta da aote-

cedento. 
O :>r. 1. • seãrelario dá 0<1nta do se-

guio te-
BXJ>lmiBNTB. 

0/fiClOS. 
U rn do secretario do governo, remet-

tendo o requerimento em que o profes-
sor jubilado, Thomaz JosA de C~atro, 
pede melhoramento de aposenta<~oran. 
-A's commissões do instrucçllo publica 

· e 2 • de fucenda. 
Outro da mesmo, remet teodo e reque-

rimento em que a professora da coda-
de da Ponte Nova, D. Paulioa Augld• 

2 • commi~sllo de íaZA~nda1 o A do po• 
deres. • 1 ... • 

Outro do mesmo, enviando o orça~ 
meu to de receita e de$peza. organisad~ 
p .. la camara municipal d'est\l C.lpiLal. 
-A' c,ommiSSão de fll zenda muuic1pal. 

ilepresentaç4ú. . 
O S1·. Mi,·anda Rabeíro envia A 

m .l<ia orna .de dtver;(ls lavradores da 
r roguezia de S. Josá do Rio P reto, p~ 
dmdo reducçâo da . ta xa do en (á .-A~ 
I. • commi~.!tJ.o de fazeo'da. . · . 

Uma outra de dlveroos cldathlos, ~ 
diuuo que, sl\la dect:etada 11or jlS ta as-
sembiAa subvf!nç!o k.llometrfca para li, 
construCçdo da· e~tradil dá · Cu~ro entr~ 
S. Oer11ldo e Ponte Ntll·a -A.' commissAo 
de ponte!!" e es tr':ldas e à 2 ., llu razendb.: 

Pareceres de .xmlmtsstle&. • 
O Sr . José Ru{fnD, por paru da com-

missão de reda~-llo, olferece para serem 
submeuidos A 3.t discuss!o, conveoh~o
temente red1g1dos, os ,projecl.o$ os. 6õ 
~e 1878 ~t 6.1, 5:, 11 ... 20, iD, 46, 37~ 3t. 
32, 9, ll e 36 do correo ta anno. .. 

Ftcâo sObre a mesa par:l entrarem n& 
orJem ilos tratialho's . 

O Sr. W~stao, ~or parle da 'com~ 
míssil·> 1.• de' prupos tas, olfe rece parà 
entrar em 2 • discussao os )Jro)ectos ns: 
soe 190 de 1879, e bem ahlm • J)a~eter 
concluindo pela proJecto. 11. 201,, adop~ 
taoLlu o codígo t.le . pos!u r11~ da camaro. 
muntcipal du S. José d AlorO: Partlhyba. 

FicAo sobrd a mesa para a ordem dás 
trabalhos. . . 

O Sr. 01egarfó, por ~.r,te,da ~~ poo te,i 
e utrada, ~f!'er,ece ,parp. aer ~:a~meU!dV - . . ~- - • 



â-2;• diseus~lo o pre>jeclo n. 94. r ara a· 
ordem elos trabalhos. 

o :;r. Costtl Sena. ·par part. da de ln-
strul:çao publica. ollerece pareceres pa• a 
quê seja adop.l.&dO em ~. ~ ' d l liCU$$AO .O. 
proje.cw n. 4ua,e para que nao seja &dQv-
&lldo o de ·O. 2ij. 

Ficau.sobr' á p1esa para a ordem dos 
trabalho.s. 

O ·sr. F. Navart·o,por P.llrle da de es-
tatii\Uc&, o~~fece par.1 serem adaptados 
eln 2.• lllscnss!o 'OS proJectos .us. I5, 18, 
68, 81. ª5 e ·oo: Pata a ordem dos tra-
balhos. ·o Sr Santa Cecilia offerece, por 
parte da ~. • comm.ksao de proposta;, 
)Sara 2 • discui!8Ao1 o projeclo ia. 
õ2 éiJID al~umas emendas.-Pal'a a 
ôrdem ' dos tl'abalhos. 

O Sr. J os~ Jlufino utfo~roce a r ud&CÇAo 
tlnál doa prujectos us .l u 2 e seus 
à lditiTOS. 

A requerhneuto do Sr. G. Penoa, 
entnto Jmmelh iitamente em di.scus:~~~ov 
estas redacções, que bâu ~ppruvadas. 
· O Sr. A. Cuario offur~e. Jltlla 

cemmissllo de pod~:~res, o· st~guant.e l'ro-
jeoto ele repre>enl.llçtlu. 

A commu~ào de poderes, tendo em. 
vista a 1mpor tancta lia Juu.wna dtts iu-
dicaç'ões sob us. 4 e tl, que llle l.orlW 
presentes, e a vantHgew lniu•ti v a ele 
sua adopçao pela assemble~, é du. p•-
rec~r q uu se ádopte o seguw•e pruJecto 
de represe o taÇllo. 

llltú. Exm Sr. cJo.selbeito •sinistro 
d'agricu ltura.-A aosaJUblea prv VID• 
ciul mi•teiru,con vencendo-. e da . cou VI!· 
niaocia e urgente necessidado~ de ele~ 
TJr-ee de quatro a 01to o uumt~ro de 
viagens men:~aes d .. s e~taíet&:! que da 
cidáde !Jiamautiua segue1n pura · a~ 

t rel!lillhai que !â~ ter _ao extremo 
n01 ~~d'e~ta prov•nc1a, as~1m como .da 
creaç!o de huhas dmactaS de curre10~ 
entre muuicípio~ irnpor&li!lt"s d'aquella 
zona e a lgumas ugo~ncla>; re.ol VIIU 
representar á V. Ex.c. , nu lli!Ut ldo 
de prover -se de remedi~ o gran~e 
mal que aofl'rem os babttaut~a d a-
quella impPt1àrite parte da prov10cia. 

Com ·atreito, Exm. :lr., qnaudo temo~ 
diariamente o correio da cône para e; t& 
C$pltal, dá dois em tlois d!as para a ci-
dade Díarnant•na e de quatro um quatro 
para outra~ l•lealldades, é cer to quedes· 
ta cidade em diante •Ó o temo~ de oito 
em oi tó dia~. e lia cidade de Mmas Novas 
pl!ora a de'l'beophilo Ottoni somente uma 
vez por mez. 

Atem disto, a corresponõencia que tem 
de Ir das cidades de Grão hlogol a Mon-
tes CI~(QS, Aràssuaby lt vilta os Sàhnas, 
d Ó arr.ílá l do CapAo .tteiiondo á cidade de 
far&lii'L~1 11ue ~~s~ID ~111tre sl ~2, 18 e 

~ !~guas· ~!l dà rorç9$Amentjl tocar •ã: 
agencfa dn Diamantina para·lf1alll se-
guir a seu •lestino, cem um percor~o 
(lUa e volta) de 156, 246 e 500 leguas !! 

Ora, coliíprebonde ~ lilx. as vaotn· 
gen$ que re~uftam pa1oa o ~·erviço parti-
cular u publlc:O lias commnoicaçõtl3 e~uu
s~.aotes e immediatas com a capital da 
provin.;ia e do imperip. e entre rpunici-
pius i1oportaotes, assim como os males e 
prE'j uizos que dEcorrem d.a demora <I e taes 
communicações. 

Assim. po1s, esta assemblea espera que 
V. Ex., se•I\Pre solicito em satisfazer os 
reclamos do povo e as necessl<tades pu-
bliCaS, se dignará atteuder a es&ll revre-
selll.llçAo, IIJ&Dd,andu augmeutar de 4 a 8 
o nuwero <te V lag<lu~ uulnsae~ tlos esta-
feia~ que da. lha.tuantloa Sfguum para 

~~~~c11~s0~~c':,~f~~~:!~1~e~~~a:~~t~~~~:~· 
~ por mez,eulre os municl;:lios •le Grão 
.Mogol 11 Montus Cl~ros, M1.oas Novas e 
Ph! lallelphla. Aras:~uahy e Salinas, ::;, 
Frauciscv u Para~tü, :>auta l:lurbara e 
t,;aeté. e ageqc•as nu~ acraia~~ de Olho~ 
d'agu·a e l!ua Vasta, aS:liru COIIIO nus ar-
l'atuus Jo Oarmo da Bagagem, S. Sebas-
tião da S• rr11 do Sal1lre e Cm·omaollel. 

:ii V. E:r.. a ttend,er a tao justos recla-
mos de~ta assemblea, em bt>m do inte-
resse publico, adquir•rá mais um titulo 
an profunJo r~coobecir.oento dos mi-
neiros. 

beus guarde a V. Ex. 
Sala das com•o issões, 28 de Agosto de 

l&s:!. - · .A. Cesurlo, Miranda Ribeiro, 
Bias F01lli$ 

A requerimento do Sr . .M. Fulgencio, 
é ú1speu:saúa a iwprEs~ao e o jo tersLicio. 

SAo apresentados, por par\e das re-
spectivas cornmissões, os ~eguintes. 

Prqje~:tos. 
N. 201. 

A primetra cornmhsao de propo~tas 
de ca111aras municip:~es, examinando o 
codigo de postur .. s confecciuna..Jo pela 
cama r a da S. Jo;é d' Alem Para hyba a 
21 de Julho do cor rente anno; é ae pa~ 
racer que sJ adopte a inclu•a resolu-
Çâo, reservando para a segunda dis-
cu.ssão qualquer umenda que for ne• 
ce;sar.o fazur-se. 

Sala dns commissões, 23 de Agosto 
de 1882.- Wenceslat+~ A. Velloso, 
Olegarto. 

N. 202. 
A commi!15lO de estatística, á que lot 

presente• a repre~ entaçao de F1 auciaco 
Antonio da ~ilva, pediudu a lransfo-
reucia de sua fuzanda denominada- ·-
José lJ1ai ·· ·da l r.:gu~z a da Madre de· 
lJI!US, ter mo do 1'urvo, para .o dt .. tnct '> 
do C•jua li., muuiciph djl S.· João c:l'~l· 
Rey; 
Oo~usidor.1nd-> !lue as ~asues oxp:>s• 



• 

las 01 ropr~sontaçllo slo nttendivei ~. 
é d~ p.Lrecer CJU9 ~e adopte o st>gurnte 
jJrOjeo.:tO. '· 

A asscmblM legi..lntlv:l pro,·iocial 
de M1nas Geraes decreta: 

Art. uui :n Fic:a tt'uusforí1la da fro· 
guezia da M •dr., de lJeo•. termo do 
Turvo, a f, zeuda deoo;nioada--José 
l>ws---,propnella.te de Francisco An-
tonio da :Sil vn, e de novo nn11exada 
uo dastracto do Cuju1 Íl, do mun:cipio 
de S. Jollo d'EI-Rey; revogadas as dis• . -jJOSIÇoe8 em contrariO. 

S da das :;e,s<'!tt, 28 de Agosto de 
1882. ---F. Navarro, A Zacarias. 

N. 203 
Foi presente ã commissllo do estatís-

t ica o rfq uurimento do Antonio Pe-
reu-:1 do Muraes, om que !Jede a trans-
íoreocia dd sua fazeudtt do d1~tncto áo 
13om Re tiro, termo do Jaguary, para 
o districto da c!da.Je do PuUSJ Alegre, 
e, allendeudu que ha vant .. gem pa1·a 
o peticionari•• na m.:d11la sul cilada; é 
de parucer quo ~~~ adopto o $eguinto 
prllj~o.:to . 

A as: emblea leg b lativa pruvoncial 
do M nas Gcraes decreta: 

Art. unico. F1ca d11smembruda •lo 
distrícW du 13om R<Jt ir.~ . termo de J ... 
guary, e annoxa<la á frcguczm e ter . 
mo do Pouso Alegre u fazenda tJert,m-
ceo te ao cidadao Antonio Perei ra d11 
MJraC3; revogada;~ a~ d1spos1ções em 
contra ri•' · 

Sala das Sllosõ~. 28 tle Ago. to de 
1882.- fo'. Navarro, A . Zacurias. 

Vedfica.t;do de poderes. 
Achando-se ~obre a m~sa o diploma 

do Sr. Dr . M·.dcstino Ca rl11s da lto-
c:ha Franco, é rcmettldu á commissllo 
de poderes para dar p.1reo.:er. 

A commis~ao reura-se para :1 sala 
das conf.,rencias, e, v"lhn.lo al:;u 111 
tempo depois, apresenta o seguinte pa-
recer. 

N 36. 
A commissllo de podere!, A que fui 

apresentado od1ploma conferido no can-
du.lato Dr. Mtldest ino Carlos da !tocha 
l~ranco, visaas as actus, n4o uncon-
truu nellas vicio ulgum capaz ele pru-
duzir nullidado~, e, por tauto, é de pa-
r~r.er quo o ref<trido c~ntli·la to l>r. Ml.l-
destiuo Varlos da Rvcha Franco seja 
r econhecido d<!putad" pelo 4. • d1stricto. 

Sala da~ commLssoet , 28 de Ago. to 
do 18~2.-A Cesario, Bias Fodes,M. 
Ribei,·o. 
P<~Sto em discussllo, é approvado. 
Achando-se na ante·sala o Sr. Dr. 

Modestino, é ruoebido com as Cormali· 

~·9 
~ades do esttlo, presta juramcntll o 
to:na a!sento. 

0RDE~1 00 lHA. 
2. • leilut·a ele p1·ojectos. 

Tê n ·> • 1 't • . I I b I ~· e1 UI'U e SIUI JU gat 10$ O j 'l-
Cb de duhb~ruç1o us de 11 •. 127 a 150. 

M onle pio P''Ovin.,'ial 
O Sr. Drumoná roquer urgeucia 

para fundrtm~u l&r um prujec1o. 
A ca~a couceJ o a urguucia. 
O 8a·.nromond:- Sr. pr·e~idente, 

agradeç•l á benovuleucut de n1 eu~ hon-
r:•dos coll. g.u •.• COJICOtisllo da u rgen-
CIIl que rcqut-n pa1·a nrwesenlnçt\o de 
um projecto. em cuja fuullam ontaç<ltl 
nau me alung:~rc• mu•to, pa~a u;lo rou-
blr a es~& 1ilustrn<1a assemblon o s~u 
pracioM tempo (uao apolad.os oe1·aes) , 
quo po.to ser molhn•· api'O VIlitado (ndo 
upJi.adcs) nu tll~cuss:lo da' mataria~ 
lla ortlem olo din. 

O prujectu, IJIIO vou ~ubmÔtle1· A 
considenu<ào lia cau, Srs., cort·ll~J o o-
li~ a um;t tl~s .ma is ar.tlentes asp•m-
ÇuJs lia proviOcl·l, cons1goa uma me-
dida de l'le,·:•du alcance o que ae no-
1 ÕJ ã aco1taçao do; seus dij!uos repre-
sentantes 
. lr a de v i tia ~atlsfaç:lo n u mn das mais 
Imperiosa~ ex1g•tnc•as, é um p.'l.~sv dadu 
para a resuluç4o oa uut alt.o pobfema 
ecunomit:o o suclat ( AJJOÍtltiOS). 

C:sse p•·oj ecto, Srs.. truta do esta-
bolece•· na !Jruvlncia o mon te-pio obri-
g-aton o para os funccionnrios publicas 
em beucllc•o sou o llo suus famíl ias so: 
b•·utullu (M ullo bCtll), 

o :SI'. T . da Motla:._E em bénétJcio 
"" !besouro tambcm. 

0 $1·. D••t,m!III~:-Em uenellclo llos 
prupnos fu no.:cionnrlos, Sr. presidente, 
porc1ue \ 'IIO dar-lhos os babilos ccono-

~~~~~~~ :~~sab!~~~~~.·.~iau:o~~~: •. I~~~~· ~~;~ 
s uo.:c~ssores uma garanti:& que lhes l·e-
guur.le o rutu ro 

Esta mod•dn, Sr~ .• por mim lenlbrada, 
repousa sobro as mais lurgas e santa~ 
ba•es. 

Tem o mento, alem <lo ser o paga-
mento do IJ ma di vidn ôo bonra, de 
pruv .. r ã piOVÍIICÍll tjUO nõs n:lo cer ra-
mos os oi h,,, e nem recu:1mos um ptt~s:> 
auto us •linlculda.le~. q\19 amoução o 
t be,ouro provincial. 

Nau dO\'o e nem po!so cing•r-mo a 
fronte com louros, qoo nllo mo portcn-
cem. • 

O pr••jocto, Srs , eu o confllsso com 
prazer, é a imag!lm quas1 nva, a cn-
l'ia mais ou menos fiai de uru projecto 
adoptado pela assemblca provincial de 
S~o P.tulo ua sua penult1ma l egl~lntu
rn, producto da int"ll•gencia e tio tra-

• 



HO 
balh , insano de· um dos m1is d 'gnr>s 
rul'rcsco lauh!~ d'uquella província ow.a 
lt•gialutu ru, o Sr. c mmcndad11r P hl-
ludelpbo de Sousa e Ca~t ro. 

Vê, po1s, a cau que Jl:\o ap. e~ento 
um projec to, cuja idea pos~a d z !r-
m inha- ; cllo é , ct•mll dis:.e, C\1111 1 ou-
cus :~h ... raçõ~, c p a d'aquelle quo na 
JliOviucia do S. Puul•1 boj" é lei e que 
!oa ulli rec.:uiJid., com verda·ldru ~nthu
siasmo pela populaça: ·, enthu iusm11 
que c u 0 •1 01:0 1·or la mbem ua .uossa 
províncin, quando. ror a adea a1u1 coa-
,·ertida om lei. (Multo bem) , 

Uma das grandes e iucO:J.testav~is 
vantut;en~ d~s ta m.:dada, Srs. , u fcc.:blll'-
ae a p r ia ao grande oume1 o d" a puseu-
tadul'ias, que annualmeolc.esta a .sem-
IJlea c. SI uma vohr (aporaclus), cuao 
ianmeosu SdC• iflcio ('n&a os cul res I U· 
blic ·~; l'ACraftciuS que j I 1hlO·DOS ~UO 
pensar (apoiados) o que têm sa·& n lu 
Ú" lhllm& di\ er~ns V•: Z !S jiiU'a aCCUS:I· 
ÇÕ~U íuj ~8 a<, COIIIU llS 'lU O 1ê111 fi&l'tHlO 
&J' u4u"lln bancuda (nãu apuiados da 
minot'ia). 

O Sr. T. da Motta:-Ju~lhsima~. 
como V. l!:xc.:. IDll~mo acaba de l 'u· 
conhecer. 

u Sr. D1-umond:- !\o intui to, pois, 
de se a1•agarem.de uma vez para ~erujlro, 
de nossas collec:çõt~S as d tSf.li!O!içõct~ r o· 
}ativas á a posentadorias, tornu-$e n • 
QMsarla a decretação de uma lei qu.·, 
ao &nf!>mo ~ompu quo ampare o fuluto 
do empregado publico, proporcione à sua 
fllllli113, I)Udll o ~eU rallfCIIli~D~O, a pOli· 
alo e O CUD furto n< ces~ai'IOS \UPOIUILOS), 
porque, como sabcis, a apust~utadc r·a a 
EÓ aprovoit.a âquolio a quem é cuuc~d•
du; ssus resul tados nao vau aleau. 
(ApotaliiJS). 

O Sr. Sc1Jcria11o de Resemle.- Nao 
resguarda o futur o da r~ mil ia. 

IJ Sr. Drumond: -Eutru nós o po-
bre ompregado publico só deixa como 
l l'gJdo à sua fauui aa esta simples he-
rnnça: - um nome honrado.(Aporados). 
t;om o correr dos t"mpo~.os desceodou-
tes doa mais dislinciO> funcciouar io1 
no sceoarío da vida 1•eem-so impollidus 
a uma posiçllo q uo, deveras, contrista 
os coraçõeS bom formados do to los os 
mineiros I ( M uito bem). 

E' assim quo vemos, mu1tas vozes, a 
v iuva do um IJom fu ncciuoariu e~mo
lando de por ta om porta á caridade pu-
blica o pD.o par a alimentar·s~, embora 
represente ell11 l ongos e as~igoalados 
ser •• lços prrstadus á província pelo seu 
e~poso. ( .1( ui/o bem). 

E' as~im, S rs., que a mor parte dos 
C!lb9s tios Cuncçiona• ios publ icos teem 

por horc~nça a miscria, acolnp:tnba.Ja dn 
todo o seu coa tc!j • du horrores ( Apoia-
dos). 

Suas infel izes Ribas ás vezes, quan-
do oao su JIOlluclC pela p:ostituaÇ<lu 
vendido em immoral balcão o >Ou pudor' 
vestem os autl• ujos da miseri 11.(Apoia: 
dt>s; muito bem). 

Nes tas c ircumsLIIncias, Srs .• parece 
que a asscmiJie:t minei r .1 deve jlrocural' 
a -su;; ura1· ás v. uvas c aos doscollllentes 
do4 s~r ~id\lr• s da pror1ucill 1111111 po$1· 
çllu, mut~ ou tu coo~. curumo lu o tiO!CilU• 
te oa socie•latlc.(A·poiados). 

Este desi'.le•·atum ~o n lc.:~ nçut &,creio 
eu, com . a rol'f•gat;do da lei ale apo-
seatadurras, que >6 "I r .• ve:t 1 ao opJ-
seota•lo, e c.:om a fuuJaçJo do U111 tth.m· 
te-;.uo, quo aprovuito u:L, só ao r1mc-
ciun 1rio C·Jutu ai nua á família <lo-
1 ois do >OU fullecimcu to, ' 

O 81·. G Penna:- Serà um putlnlo do 
gloria para cst.a a ·~llmbleu . (Apoiaalos). 

O Sr. D1·umond:-Sr. pro ·idon tu, o 
a::sJmpt? nada tcm •lo partidnrÍI•(flpoia· 
elos), p01s u·ata-sc d..t iml'" ' tautissimo~ 
interesses d 1 p: oviucia e dus d r eit.•s, 
ol o menus impurtuuttJ~. d..l ínflllitclas-
so dos c:mpr.!g .. do • publico~ . c ue$to 
ter reno acroJilo q ue todos os rOjli'Osen -
taulu• da l'r uvincaa, líbe raes e t:Onser• 
vadores, se congraçar.to, aHm tle que 
poas!o decr .. tar uma lei di •na d., seu 
objcct.>? dol ~e~s autor~s. (Apoiados). 

NJu e de ma•~ para a.to o concurso 
de lodos aqueUes que, nu tes do serem 
poltllcos, sào mioeír...s e ~eu tem em 
seos coruçõe~ pulsar >Ontimont Js no-
bres e hum.w ita rios (Apoiados; muito 
bem). 

O projcclo, que vou ter u honr a de 
apr11 ontar, resguarda os ruturos in-
tons>l<S tia provin~ia , assegure. ao om-
pregad••, quando 111 val .dn.to, os meios 
d,; sul.sisteucia e, o que é mais, es tcn-
du e .. es meios b:aneficos até à sua fa-
mília, quando privada do sco chore. 

O :ir. Severianode Resencle:-Quao• 
do lha falta um braÇ<J protect ':lr . 

O :ir . Drumond:- E' possível que 
mu.tlls vezes um empregado, antes de 
cumplutar o praso que o projA.:to os-
t atuo para a percepção da r.en ~ao ao 
":lcnus pela metade, se inuttiise phy-
Sica ou mentalmente; par.1 esse caso, 
porem, cs.l.ão to:na• la~ no mesmo pro· 
JeCh pr.tVtdunc1as que podem suav ia :a r 
um pouoo a .posiç.lo dolorosa em que, 
por esse mottvo, pO>S..l ! e ver o f1·nc · 
cionnrio. 

s~nd• l oste projecto muito impor-
tanh, é de mrster que seja diacut ic!o 



larga e l ucidamente nos S<'O · menores • 
d~ta' hes, 1 orque jogtL com calculus 
oi, v.ulu$ e convem quo s •ja ..:•1nvert'· 
do e:n uma lei que atteste a s ,licitu.le 
que nó~ todos lled icamos i sati.s fação 
d .1a orces iJadrs publicai. (Apoiados). 

Vê, puis, a ca~a quo um projucto 
de .ta orJ< m não pode >t>r di<cutido 
co:n preci('itsção, nem vvtado da afu-
ga<lilhu e, por 1.sso, uma v,•z v lado em 
1. • discu~o. pois que e t:lo fora de 
duvida a sua convenicncia e const itu-
e! •n11liJade, dera a 2 .• discu;;,sllo ser 
a tliatla pnra a noss:1 reuni:lo no anno 
da l !l83, e cu ópportuoamento pro-
porei que, segundo nos faculta o re· 
g imonto, suja nomcad11 uma commissao 
externa. comvosta dos nossos collegas 
r e$illoutes na capita l e do outras pes· 
a:~:~s hab•litadas pelos soos c mheci-
mentos esc~eciaes, para na proxina fu-
t ura reuniao da a ,semblea imlicar as 
altero~çOus que julgar c •Ovuuioutes. 

Srs, sei qu.:, apre$onlando oslo pro-
jacto, me ab:t.lanço a ecommullt'r do 
(rt>nLe hnmensas •IIJJiculda<los que me 
a isoberbllo, e se nao receio du grave 
um(lllnho em que Joo Vt'ju, :;rs .. e por 
que me animao eleva.tos intuitos. 
(A poiudos). 

O S1·. Morc!üso/ln: - Presta um rele-
vanto ser9iÇO. 

O SI'. Drumond:-E' certo, Srs., que, 
amparado por mim só. elle nllo volle-
râ aspirar âaceilaçllo o muito menus aos 
applausos da provincla. (Nilo apotaaos 
oeraes) 

EnLreg\l, pois, o prnjecto á !Ilustra-
da aprEciação da cam, e espero que 
todos os meus nobres collegas, levados 
p:~r um só pensamento. apegados os rua-
t•zes poli t tcos, pois que o assumpto é 
e uencialruente noutro e elevado, con-
correrão para que dotemos a t•rovin-
cia e os seus em1•regados publicos com 
uma lei tão necessaría o de tanto alcan-
ce. (Mutto bem). . 

Conclu irei . Sr. presidente, podmdo 
a esta li lustre assemblea que. com suas 
lutes an imadas pelo patnotismo, firme 
os alicerces, em que dev11 repousar t!o 
elevada lnstituiçao. (Apotaaos; mull o 
bem; muUo bem) 

Vai "imprimir o seguínta 
PrQ}ecto. 
N. 20~ . 

A a,samblea legisla t va provincial 
do Minas Geroes decrt~to: 

Art. 1. • Fica crendo, em favor dos 
runccionortos administrativos da pro-
Tincia com o titulo-de moute-pio dos • • • empreg&dus publico • provtnctaes--, um 
monte-pio obrigator10, pelo modo se-
guinte. 

Al' t. 2. • S4o comprehendidos na 

cla~se do empregado 1 J>ublicos todaS 
os que percebem o>rdonad11s ou ,·cnci-
mentos pagos polo thesouro prnviucial. 

Art. a.• Para f undo do IU•IUtc-pio, 
mensalmente se dotluzln\o 5 % da som-
ma total •los voncimento~ que por· 
cebor· ~:aola ompr .. g ... lll. No calculo 
dos vencimentos m\u >ertlo comput.adas 
quao.quer gratificações ou vantag<~ns 
cxtraorilinaria•, n:to inherenws ao um· 
prego. 

Art. 4. • O funccionario que t .ver 
complel.!ldo 20 a1utos •lo coutribuiçllo 
o quo, pu r 1nc tpncidade pbysica ou meu· 
la f, n~o puder c:outinuar uo servlço pu-
blico, e tlcar por essa r~s:lo 11rivado 
de seu~ vencimentos, tora direito, du-
rante a vida, a uma pensão relativa 
âquelles vencimentos, e dos· quaes se 
c.'lDtinuorá a deduzir n men'IAltdade 
do art. 3.• 
E~tas p3uSOes serã•1: 
§ l. • De uma quar ta ~arte 1lns I'OD· 

cimoufos :10 quo completa r 20 unnos 
do cvutribulç,lo. 

§ 2.• De uma terça parto ao que 
compl6tur ~5 anoos. 

§ 3. • De metade ao que completar 
30 annos. 

Art . 5.• Morrendo o contribuinte , 
quo o houver sido por ma1s de 10 a o-
nos, se for casado, pagar-so-ba á v iu-
l' ll, em quan to viva e ndo passar a 
segundas nupcias, a con1ar du fulleci-
mento, uma pensão rota t iva ta oto aos 
vencimentos que clle ne~sa da ta porc J· 
bia, como ao tempo de cont ribuiçlto, 
sendo: 

De 10 % quando tivercootr1buido por 
10 nonos, crcs:eodo a peruno progrOi!· 
>ivumento duus por conto por cada 
nnno que decorrer, até se completa-
rem 3v annos. 

Art. 6. • A faruilin do f unccionario 
quo fallecor antes de completar 10 
auuc.s elo contribuiçao terã direi to n 
rocebor do monte-pio, por uma só vetou 
om prestações, o capital , sem juro, com 
quo o fallec,do tiver contrtbuld•t; tem-
bem â família do fuoccionario que Cal-
lecor, alem dos 10 annos, serllo rest i-
tuídas ns conlr.buiçõcs realisadas dos 
mezcs excedentes au nono quo tiver 
completado, o sobre o qual será a 
poosu11. 

Art. 7 .• Não deixando viuva, 10as 
sim filhas ~olte1ras, viuvas uu lllhos 
m~nores, em qoallt~ viverem, o a inda 
que aquellas temem novo estado, se 
repnrttrá por igual a p11osAo, que ces-
sar! quanto aos filhos, logi> que a t tin-
g irem n 25 annos, aaho o caso 1 eco-

• 
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nhecido de inca('acidade pby,ica ou 
wental; ue~te casll a pensão s~rà tarn-
bem em quantu v ivorem. 

Art. s.• Se às viuvus sobrevi1•er~m 
filluts douzellas, vluvas ou filb.;s mo~
norllli, à estt:s e àqucllas continuar-
se- ba a pag .• r r .:pa•·tiJamente a peu ~!lo 
do ut. 4.•, pagalllenlo que cessarA 
quanto aus lilh. s , logo que att iogi-
rem a 25 anuo; , sa:va a hypvllu:se do 
a r t. 7. •. in fine. 

Art. 9. • s~ ao cvnlribuiute nào 
sobreviver mulher ou li lhos nas condi· 
çiles dos arts. s.• e 7.•. Juvolver-se-ha 
A sua mlli a pensã••, ost.ando ella em es-
tado de viu vez e em q uunto nelle ver-
manecer. 

Art. 10. Não sub:eviveurlo ao con-
t ribuiu t tt herde1ra alguma das u que s& 
refurem usurt,;. 5.•, 7.•e9.•, entre 
suas j, mb dunzelhu ou viul'a<, que 
em compauhia du fall cil!o v• vião, ou 
protegidas po•· elle,revart 11· ~e-ba co•.n 
iguahlado a vens!lode que trata esta le.1. 

A.r t . 11 P.wderá tvda a con t11· 
uuiç>lo paga e bem assim todas as van-
tagens, du 4ue cogita esta l ei , o func-
cionario ('XOU tlrado pur rnollvo re-
pro•·ad '• m~diaute sentença pa,sada 
em julgarlo, . . . 

Art . 12. Ao fuuccwnano ,,ue ttve•· 
accesso o, portanto,augtnenlo de venci-
mentos, S<J: ão tles ~e:S d~duzidos, alllm 
dos 5 %. ·outra p ••:ceutaguto _men:;al 
quanto uece,sarin ~ep pura e tu v allii·•R 
amorti;ar a tliffunmça da quot.t ~o té 
entllo rletluzi la, o eqoipar.lllllo·a a us 
vencimentO$ augmentadus e JUro; de 
6 %• ;t•• ao nu s 1br11 esta d.tl'~reuça, 
tanto do tempo dccorridu, cumo dos 5 
anoos a tlcc,•rrer, obrigação esta que 
pas~ari aos ber,leiros beneficiados, ~e u 
coDlrlbuinte fallcccr autos d'aquelle 
praso. Ao !uncciouurio, porem, é fa -
cultativa a entrada, por uma so v,·z,da 
differen ça de porceutugens e ne,te caso 
na:o pagarA o juro do t empo decorrido. 

Art. 13 O funcciunur 10 que exo-
nerlll'-Se ou for exonerado vor out ra 
qua:quer causa, quo uâo us do arl 11, 
t~ '" dtreito a permanecer n·• classe 
dos contr.buintei , com as vantagens 
eatab!·lecidas. 

§ l. • Para firmar esse direi to,con-
tinuarà elle a entrar, durante sua 
vida, mensalmente. para o monte-pio 
com uma coutr ibuiça:u igual â que dos 
seus vencimentos se lhe deduzia au 
templl de sua t!Xuneraçao. 

§ 2. • Por sua morte,servirA de base 
fnra o calculo da pensao o ordenado 

quo ellc veuc:a no tem jlO que deixou o 
emprt'go. 

A rl. 14. Aos actuaos funccionarios 
prt.viucittcs é facultativa a entrada 
para os cofr·e~ do ruonte·piu, p'lt' uma 
sô v. z, com a coul r .buiçao corre. p m-
deute â parle uu a to• lo o temi o de 
s~rviço 4ue contar. 

§ l. • E~ ta , ontr :buiçâo serâ a mes-
ma dll urL. 3.• u r.:lativa a.os anuos de-
corr.dos e ao ordeuatlu do funcciona• 
riu, que tau.bom paga rã >obre ea~a en-
trada o juro de 6 % oo anno, accu-
mda•lo ~Seme,tru l mente. 

§ 2. • Para essu< Cllnt ribuintes, Oi 
lO primeiros ano os taxados no art . 5. • 
serilo para turlns os c fl'eitus cout1t!os 
ao temp:> relativu â~ contr1buiçõo~s que 
por uma só v.:z funun ns$im real1sadas. 

An. 15 A< ponsÕJS tladas ro1 arti· 
dumeulo, p •r u10rle rlus peOS IOlli~ tn~, 
seu• quinhões rev.:r ter .lo em fa V• l r dus 
sob r<! v. v.·ute,;. co :n a igual.la•le legal. 

J\rL. IG. N~nhu•na uutr.~>uccees,ão 
pn• a beullficio da pensão prevalecer~ , 
alem tias estu t.u:,la~ lltSt' lt:i. 

Art. 17. As professoras publiCóls 
estilo C"lllprebdntlitla~ nu art. 20 " 
g<•Zal'iro rle wdas as vaut~gens desta 
ler , tautn para si. como para seo.; 5UC· 
cessorll·; fallccend<~ , !'"rem, no es tado 
rio ca<a rla<, r s seos viuvus D•lo te r1lo 
d in·i Lo às peu ~ões, quo passarão a•1~ 
outn·S herdtliros n1 ordem da successão 
ostubul ~c ida. 

Art . 18. As quantias pertencen-
tes a • monte-pio ticllo recolhida~ na 
direct·•r ia de fazenda da prov•ncia, 
a •mJe s:J eshbelecer.i uma conta cor-
rente tle movimento a ,uro de 6 % ao 
anuo, c fechada semestralmente rara 
caprtahs:~ çilo de juro. Quando. porem, 
ao governo da pro<tu1cia nlto con-
venh:t, ou desses capitaes u: o neces-
si te, se'riltl elles convertidos em títulos 
du divida do governo pro vincial ou ge-
ral, de vencimento de j uro nunca me-
nor <i o 6 % ao an no. 

Art. 19. Para reforço do monte 
p:o con tribuirá a província annunl-
menle c •1m a quantia de · 20 contos, 
que serâ inc lui,ta nos ro; pcctivos orça-
roeu tos. 

Arl. 20. Fi.:ão r evogtdas as leU! 
e regnlame:utos relativos à. aposenta. 
doria de funcciunu r:o~ publicos, menos 
para o; que até a data desta lei t. vc• 
r<~m, l qutdus, pelo msnus, 10 :l r.l.uM 
de serv•ço e pa• a a~ praças de pre t .. 

Ar-t. 21. O presidente da pruVill· 



eia darâ regulamento para a exocu. 
çlo da presente lei. 

An. 22. ReVl•g4o•se as di:sposiçOOs 
em contrario. 

Sala das l'OS~lJos. Agustu 2i de 1882. 
- Drumonà. B. Fortes, H . Sales, M . 
~inü>, T. do. Motta, .G~ .P.f.nna, .Mo-
retssoh,., Ckludto H . '.{Jua~. A Ce"· 
1ario, Jacob do. Paia;do,. JO(jtJ .bui~, 
C. Sena, Nelson, M. Fulgencio, F. 
Navan·p, M . .(libeiro, {!L dá ·veiga. 

Represént4çaes. ~ 
S&o ~Pl!rbvudos o~ y,rõjeétoÍ ·dé re- , 

preson't.açOes emanádos' das indicações 
os. 3 e 5. 

Categoria de {regue;la. · 
O Sr. M. F11ustino requer pre(o~ren

cia para a 11Ja ;u s~o d.o projecto n 4, 
que elctva á categoría d11 • !rego zia a 
pov03çiO do Vermelho. 

Sendo conce lida a prefereócia pela 
cua. entra este projecto em 3 • dis-
cuasllo e é appr.trado sem debate, 

EntrAo em d acus~o· englobadunliwte 
os adtliti vos ofTerecidosem 2. •d iscu~.Ao. 

O li!lr.IUbelroda ~uz·;-Sr. 
presidente, como o mais burnllde mem-
bro dost.a casa, docla'ro que n:\o puaro 
concordar com o prt•jecto, que trans-
fere da Cregu~zia do Carmo da Chris-
tina para a da Conceiç;lo d'! Riu V t~nl e 
a fazeoda deno:uinO.da - Criminosos- , 
pertencente ao cidadlo Joaquim Dias 
de C.stro, por iucou v.,n .. ent'l e preju-
dicar u município da Chri.tiua. 

Julgo que esta fuenda c.tá muis 
perto do IJarmo e, alem àid ••, por ca-
miobu Ululhor qull é o que se dorig11 ú 
cl)rte. 
11' Devo, pois, protestar contra esta me-
dida, que vai pr~j~d~car a fre~u~zia 
do C11rmo e o ~un•e•p•o da Chmtu~a. 

O Sr. S. Ferraz:-Em quo prt<JU· 
Jicaf. 

O Sr. R. da Lu~:-E' obvio; po i~ 
trata·ae do uma CazeÔda imp;,rtanto, 
pertencente a um ê1d.adao muito di.~
Uncto, 

No Carmo tem este cidadão relaçlJo3 
de amiaado e commerc1aês. 

Demais di~ V. Exc. deve so corn-
penetr!'" ~ qae. ~lo}evémos mut1hr 
o. muruaiplo da Çhri_St ln& ... 

Alem dídto, Sr. ,presíd~nte, estas 
roedidu.de eâtatiatiça trazerq dífficul-
dadea· por.q uanto o no~ dioceoano, o 
digno: illuJtrado e vi rtuoso biipo desta 
diocese nlo se comp11dece com &>tas 
cootin;~das alteraçOes: pois e.mbota 
fique o Sr. Jo,q~im Dias ~ê. Cast ro pe~
tenceodo oo civel á O>n~lylo' do R1o 
y Ofde, llcar• ellõ fOt&eoÇeado' a<rCar-

mo no ecclesiastico, ntd que S. Exc. 
Revm. mande o contrario. 

O S . S. Ferraz:- Nós giramos em 
urna esphera muito de•tinet.a. 

O Sr. R da Lus:-Eu dc.stjo a com-
onud.d t•lo du d1stinctn Sr. Joaquim 
O ias de Castro. 

E·t.l assemblea devo rejeitar osf1 
medida, na iniQh:L hurnilrlo opino;Ío. ' 

O 8r. 8Uveat.re J,l'erraz:-
Sr.- pr,esidenlo, ~o.brornodo ~~~•:prcn
dorlo··me as palavra~ onergicns êbm· 
~ue o meu nobro c:>llog:t do di il rictó fG 
dignou de impugnar a· medida que.t lve 
a honra de off'erecer. · 

Venho, pois, Cazur {llgumas ll;et~s e 
breves consitlera'ções, JJ O i.n.tu!l~ ,~e 
expor á tsta honrada assornb!as oa m•l· 
t.vos que actuarão em móu e•pirito 
para propor a tran~fere:~cia da fuzenda 
.em -questao, pedoda pelo seo pro,·rieta-
rio, o meu distiocto amigo, o ·sr. JoD.-
quim Dia" de Ca.t ro, a esta assomblea. 

Mas. ante~ de fazol-o, paço perm •~. 
silo â ·v. Exc. para notar quo o nobro 
deputado que preccdoo-me, e quo dis-
se que acha as merlld.as de estntíaticu 
altnment.l iocon•enienle,. o projudi-
ciaes, é justament'eaquelleque.aqu1 tem 
apro;Ciftado dtla$ uu tres dessas merfi· 
r~as; cs•tuecentiU:.;e, sem du,•tda, da sun 
theoria, que sn quer ver opplicsdl\ 
quando' se trata de projectos de ou_\fos. 

Re<peito mui1o o meu bonrad o1 colle-
ga, na" levo mesmo a mal ns suM pa-

. lavrãs, ma; nao posso d1ix11r de ésira-
nhar o seu procedimento incoherente. 

Vou agora dar a t·asao porque apre-
sentei o Hd•lltivo que se d1seute. 

O cidatlilo de que se trata, Sr. presi-
dente, mora no municopio de 13uepont!y, 
freguezia da Conceiçâo do Rio Verde; 
tom no;so município duas ou tres fa• 
zoodas, e tem uma outra, pequena,. na 
Cregoazia do Carm~,municiplo da Chri3· 
tina. . 

Ei!e cida•lll<', pJr mais de uma vez, 
• tem requerido a e~la asseonblea a pas-

sagem des<a pequena fazenda, que tem 
no rnunfcipio da Cbristinn, para o mu-
nicip o de B.Lepeody, por motivos mui-
to jostos, IIIClusiv'l a queah1o do distao· 

· cias; é uma: pretençlo antiga. 
Ha 'tra i legislaturas consecutíns quo 

faço parte destn a•semblea, Sr. presi-
, dente, o len!to sempre mo dedicado com 

multo esforço nos intere~ses do muni-
cípio da Christina (apoiado~). tenho 
1•rocur11do quanto ·pos:dvel . ev1tur que 
d'alli ee tire um palmo do territorio. 
Portanto, me pareci! quo nllo po~ao ser 
aYotbado d& sus,peito. advoaaodo ·~ 
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AMWABA. 

causa hoje; porque nlo viria ap_resen· 
tar um pro;ecto que prejudical3e o 
mau município. (A}>oiados). 

Tombo aqui uma petiçl•t motinda 
desae cidatlio, Sr. presid.eote, que olo . ~ 

li quaodo apre$8Dtlt o pro;ecto, aguar-
dan.Jo a discusslo para (aztsl·o E' aJse-
guinte. (U). 

Creio que a lei 41 r a desta petiç!o á 
auftlcieote para juati6car a preteoçlu 
do seu aigoatarío, e por i~so deixo do 
adduir mais cooaideraçõoa. {Muito 
b.m). • 

Niogueru mais pedindo a palavra;Jo-
cerra-se a discu~84·t e 84o approvados 
os additivoe. · 

P01turu. • 
Continua a 3. • d iacu~l'IO do projecto 

n. 41 c:om a omen.Ja ofl'o~recitla oa ul· 
t i ma ~lo, coot .ndo um art. adt!i ti vu 
•~ po~turaa da caruura de Sabarã. 

O lilr. Rocba Francos-sr. 
presidente, eu acho este imposto, do 
modo ~or que está estabelecido no art. 
de postura que se discute, 11lem do ve-
xaturio, d•t dilllcil arrt<eadaçlo. 

Eu eotendo que seria mais conveni-
ente, em vez de' estabJlecor-se od e 
lmpusto, ser elle >Ubstituido pur uma 
licença ou patente paga pelo foz nde~
r.> ou 1•0r aq uelles que venderem o ge-
uero. Do contrario,acuowce quo, quao .. 
d 1 os vendedores conduzem Oli8e gQ-
nero ao mercado,a Jobrança do imposto 
toroa-se o lio~a; muitas vezes os en-
carregados da arr!'cadaçAo voxlu us 
tropeiru~, embargao a venda do ge-
nero, até que elles sàtisfaç!o o imposto. 

Portanto, enteado ser muito mais 
cooveoioote que, em vez de se estabJ· 
lecer este Imposto de 500 reis por 
barril, obrigu~m· ae oa productorea óu 
nndedvr<~s du genero a requererem da 
camara municipal uma licença ou pa· 
teote, mediante o p·tgamento do 10, 15 
ou 20$ por aono, ficando sujeito ao 
pagamento do impoato o quo dctte meio 
nllo quizer se servir: 
A~~&im torna-so a arrecadação mui-

to mais facil e legal, por que acon-
tece que os arremataoles das reodas 
da cam.ara expe~em arrecadadores po'r 
doversas fregue%taS e, com quanto a 
e~tes cobrador<~~ sejlo entro&ucs ta. 
lOo~a, para por ellos se conhecer a vo-
racidade d• cobrança, muita' vezea, 
ou por esquecimento ou por qualquer 
outra rasae, olo lançAo o que arreca-
dao e nem dl o ao trôpeiro o competen-
te conhecimento, que é o meio que se 
tem para verificar a· cobraoça, e d'ahi 
rttlllta llll• a camaia Dlo fOd• coabe-

cer se a cobraoça foi feita legitima-
mento ou 10 olo o foi, 0 11 por esquo· 
cimen\o ou por mi fé. 

Coto a mttditla que eu lembro, isto é, 
a cunces~o de ltcança, mediante um:~ 
quantia .,aga a camara., l'ara poder este 
gene ro ser levado ao m.e re~~do, oAo ao 
evita-so o vexame a que fica sujeito 
o t1 opsiro, como aiodf. a arreca.Jaç&o 
torna-se muito mats !acil e muito maia 
legitima. 

Como nlo' estou bem ao Cacto 
du d.isposiçõos do oosao regi me o to in· 
terno, o&o sei se poderei otr"'recor uma 
emenda ... 

O Sr. X . da Veíga:.!..Na 3 • discus• 
llv ao 840 aceitas emondauuppreaaivu. 

O Sr. T . da Motta:-Eu concordo 
Clm o que V. Exc. acaba de diaer, 
mas, como nlo podia oferect>r c•utra 
emenda na a. • di'!Cus>i o, 111>8DL' pro-
cureiattenuar os inconveoientes do ar-
tigo. 

O Sr. R. Franco:-E-tim 1 bastante 
que o n:eu oobre collega e companheiro 
de d i~tricto Cflncorde cum a" ob~erva
çõe~ que acabo de fazer e, na impos· 
sibilidade de se au 1~>tt tuir o imposto 
pela licença, aoho melhor .votarmos 
cuotra o arLigu. 

O ::r . Tocantins:-E' um impJato 
que tódas as camaras cobriu. 

O Sr J o4o L ui;: - Está q uasi genera• 
li~adu. 

O Sr R. Franco:-Eu olo me oppo-
uho :\ quo se cobre alguma cousa, mas 
nào p<'r este modo. 

lJevo mais informar a assemblea do 
que ja' exhte o imposto de 300 reis 
pJr bárril, e que agora o que se faz é 
augrnenttlr 200 reis, de modo que, ain-
da qu-J esto artigo sej L rejeltaJo, 6ca· 
r! subsist indo o impt ato de 300 reis. 

Nlo mando emenda auppresaiva, 
porque o projecto Cl•ntem um só artigo, 
mas ,es.PeN que meos collegas votarlo 
coalra esta proposta, procedeodo assim 
com to :la j ust1ça. 

O 8r • ..João Lufz:-Sr. presi• 
donte, oa qualidade de membro da 
2. • Ct~mmisslo de propostas, declaro que 
olo posso concordar co~-a opioilo do 
nobre deputado que pl"êóê~uii, par· 
que, se tlla prevalecei~. aer ilo pre-
ju1icados todos oa municípios da pro-
víncia, qu ... c obrAo actual.oente este 
imposto (apoiados), e otio coovem abrir 
uma excopçao, porque estas s:to ge-
ralmente odiosPs e ioconvenientra. 

Aleoi disto, o pedtdo do nobre d~t
putado pelu 4.• diatricto importaria 
IUII& cleaçonaiderag&o • ~mu• 11111Qicle 
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• 
pai de Sabarâ, ·qne, augmontnndo o 
imposto a •bre a aguardente, o fer. ~em 
duvitln convencida da sua necessidnde 
(apoíadol). · · . 

Sln esta., , Sr . pre.idonte, o obsorva-
çcle.•, que entendi dever far.er ·e que 
me parecem justas. (Muüo ITem), · 

O &r. R ôcba Fran co:- In;. 
r.~lir.mente nao fui comprehe_ndtdo·pelo 
nobre d&putado. 

Eu disse q ui', j 1 havendo um imposto 
sobre este genlro no u.unicipio de Sa-
barA, de 300 reis, nao fica a cnmara 
prejudicada com a rójeiçao do projJCLO, 
p ltqne subsiste aqu elle imposto. 

O imposto sobre a aguardente nao é 
o mesmo ein todá a província; n' um 
município ~de 300 ra. , noutro de 400,: 
e noutro a e 500; não· ha igualdade. 

Mas, Sr . presidente, como <•8 nobres 
deputndos entendem que a minha opi-
nian, ~e ror aceita; ptlde prejudicar 
rs outros municipiog, o comu i.st o n4o 
&·til na minha int -.mçao, retiro as mi· 
n has reflt~xões, n:lo roço mas quesUlo. 
(Muilo bem). 

Ninguem maia p1dindo a palavra, en-
cerra-se a discus.««o e é approvado o 
p•ojocto cum a emenlia do Sr . T. da 
Motta. 

Trans{erencia de fazenda. 
CQot ioua a discus.~tlu dnJ additiv.~s 

oft'erecidos ao pr~~jecto o. 66, que tranl>-
fere para a freguezia de Santo Antonio 
do Moriabé a fat·en•lu denominada B,\1-
woote. 

Entra em dilcussao o additivo o. 4: 
o &r. Co•t o &en o 1 - Sr. presl· 

dente, é para cumprir um dever, e um 
deYOr penoso, é para oao atraiçoar o 
maotlato que me roi tao hooro.:sameote 
conferido pelo 3 • distrícto ... 

O Sr. Drumond: - Do qual V. ex. à 
muito. digno. (Apoiados getaes). . . o Sr. cosla seno .:- .... e prtnclr.al-
mente pelo municlpio da ConceiçãO, que 
eu amo ex tremosamente, e de cujos 10~ 
teresset e direitos sou o representante 
mala proximo nesta casa. que vou tomar 
parte na discuasl o do add ttivo apresen-
tado pelo nobre deputado, meu amigo, 
r esidente em S. Miguel de Ouaohles. 

Digo que é.~ra mim um dever penoso, 
Sr. pre~í~.-ptrque, desde .que tenho 
uma oadelra neeta sala, votei sempre a 
mala decidida aotlpathla a essas medidas 
de eatatlstica ; senti sempre a mais pro-
ronda averalo a esse flltal presente, que 
nos fez. o acto addlcíonal, de que tanto 
se tem abusado, e que traosfurma todos 
os anoos neste recinto o mappa a!lmlols· 
tratlvo da Jl'ossa provlncla em um tabo· 
lelro de xackeJ, onde nem sempre mo-
""' a1 fldra• oa bem entendidos lote• 

•• 
resses publlcos. ml\s M ambições das lo· 

' calhfades, 1\S conveoleocías "arti,Já'rias 
e, nao raro. a~ lotas me.<quinhaa de eam· 
pur&rlo: (M,.ftos apotado.J). • 

Seo!lo, como é, u nos~a província de 
um,terl'l toriu; va..tiuimo, e com uma.po-
JIDiaçao mui pouco densa. segue-se gue 
Qa d_!l ser por fo~ça 0:1a1 divld•da, quer 
geographlca, quo r administrativamente; 
e que flltaltn'eoJe lnui\os 'oueloos de \>o· 
pu laçao, de'suu subdlvis<íes; hlo ao e~ 
ta r mais ou menns distantes do.f re8pec-
tlvos centros. (Apoiados). 

Em1odo o cno à certo qut~ \la eterna 
contradan.:sa de t'azendas mudando-se de 
frt>gueziu, de Cregueztas mudando-se $!e 
muoicipio~. e de munícipins surgin4o 
todos os ~ia~,COIJ!u Mlnerva da ~bç!t\1 d.e 
Jupiter, prumptos para viverem com 
seus pruju·los recursos, salvo o diroito 
de virem todus os annbs pedir à asscm-
btea·algum a11gmento n custa de setis vi.' 
smho~. é COrln, •lign, que desta lo te rmi-
na vai balburdia llao êle por força resultar 
muitos mais inconveniente~ 11ara a pu-
blica administraçao, do que -sxxJe produ-. 
z11· de incommodu para alguns ci!lall«os 
u facto de re:si~\l'em u.m pouco mais a~4· 
tadus de um centro admioi~tra(ivo, ju-
dicíario ou eccleslastlco. . 

r osso rallar assim, Sr. preslileoto, por' 
que' nao é h11jeque vejo o meu municipio 
ameaçado de t.er complotamonto estregn• 
das as suas finanças, queja se acham em. 
deploravel estndo : nao é hoje que {aJ.Io 
por minha propria casa, que ou . .venllo 
aliSOalbar estas \heorias peran te ·a u.-
semblea : o anou passado, fui eu t.alv~z 
o uoico deste ladu eoquerdo !!li camara, 
que levantei-me acompanhando o nobrl!'. 
deputado pelo 19.• dlstricto para protes,: 
tnr e ,·otar cont ra o desmembralliento'do 
muuiclpio de S. Jot1o Baptista a favor do 
da Diamantina. 

O Sr. M . Fulgencto : -Apoia.lo, V. Ex: 
me auxiliou muJto nessa quesUio. 

O Sr. Cosla Senu ; - Sr. presidente, 
foi huje, e j;~ depois d11 aberta a sesstto, 
que eu fu1 10formado de have1· o meu 
unbre collega, res1deote em S Miguel 
de Guaohiles. apresentado o seu pr11jecto 
como ad!lllivo a outro que devia entrar 
hoje ero discussilo; de modo que nilo 
trouxe as notas com que pretendia lm· 
pugnai-o, e vejo-me obrigadQ a referi l-as 
de memoria, 

O muoictpio da Conceiçilo fçt crea· 
do em 1840 ; compunba-~e de um vasto 
territorill, si b?ll).-.quo pouco pÔpuloso. 
D'clle Cuia pari& S Miguel de Gua· 
obaes, que osta Msembl e• pullbu,para 
o do Serro o uhimamente elevou a 
catl'goria de cidade, dando-lhe ainda 
para consll tuir o soo mu:Jiciplo a fre-
guer.ia de Dores,a mais r ica e maia 
Importante do municipio da Conceiçao, 
D'esle Ja ae havia tirado auteriorm~ll· 

-



te,• pua .!Jtcorporar ao cla:·I~bira, o 
krtil*iiDO tenito~io.do Borba. 

O Sr. D,:vmond!-N&o· é do meo 
M!po. 

O ·tw. C. · &M~-Apaubando o 
aplirte do nobre de-piK&do, que me 
bulira com a aua a1tenÇ3o. eu lbe lem-
brarei, Sr. pre~idonte, que · S. Exc. 
tem leito por diver, a' '"ezes ,pa,•r 
u _.. ·oaÂ .leie que traq.~por~o .para . a 
Itabira fuondll pel\tellceutea â O.·n-
otiQIO e •pacadu· doe. Jiutitee ~· 
doit· termoe,..Jicaodo ~.m. vecdatllll-
1'111 coloniaa de um ·município encra-
vad'al em dutro. 

Ketn•O na ee·do d'este •&nno apre-
eeotuu ó meo· hllnndo collega de dis-
trloto um .projecto, em que dois ou 
tres .f'eliro• do c dar erAo subtrabi loe 
ã CoaceiQio em .pronilo da ltabira. 
keol'mei coat.ra i6110, e o nubre de-
putado lui ·llut&nte oanlhe.N para 
pedir a retiralla• da medida propo.ta; 
wduia, ooroprehende V. Exo., Sr. 
preilldêuw, que, tendo-me opposto á 
reaiiaaç&o do pedido d'ea1ta dois outroa 
cid~&dlo• ,de que o nobre deputado re-
aideote .ua Hab.ra tie oonsti toau lnde-
llit.ameute orgAo1 hei de carregar, se-. 
a:.o•oom -o·odto, ao rneUOI coto a mâ 
\'llabcM dos poticionari.ua, ll~:&~~do o 
meo·coUega -de diatricto na commoda 
poi lç4o -do· Anach•n ia GloolZt o oro&• 
iJor do senero•humano, -de•protoetor da 
O.tmmlldid rtle dos pavo$. (Risad<u). 

O Sr. Drumoná dã um a par te. 
O· Sr. C. SeM :~Mas, vul tu às con· 

licleraQIJ.:a que ia ,fuer.do sobre o addi· 
t lvo em dlscusfllO. 
. O meu munloipio. Sr~p:esidente, de,-
falcado por dlven;ai·v&zwll em. fnor dot 
a·eua vlsmhoP, er•m()· ·eu · ja disse, tem 
hoJe ~ma renda in~igoülcanle, que é de 
dota contos ou dots contos e pouco, 81 
bem me lembro; mas, com certeza, 
igual, senlo inferior, â da c:amua mu· 
nicipal de S. Miguel de Guanh4ea. 

O Sr. M . Ful§mcio:-0 orçamento 
das c:amaru dã & Guanhllea re11da tU• 
perior à da Conceiçlo. 

O Sr. c, &11a:-Creio que sim ; nlo 
affirmo,pHrque, oomo jaobser.tei â ea•a, 
nlo trouxe oa · apo.nt.amentos em que 
pretendia me·IUlldll'...para i•pugnar· o 
projecto. E' certo, porem,que as .ana:o. 
ças· daquelle município •ohllo·se· em 
111a u•e ... do; os seus ttmpregadoa eatAo 
cronetantemente com seog vencimentos 
atruad01, a •ro·entadoria do juia de 
dire:tonuaca é dttv 1d~amente sat111'eita &. 

0 2 t> ultellil o, e&IUI«b· de ,latar 
COIII a çalllara iGlo f4J&mento clecustu 

jllclicia~ias, que;~~)lle dnia. tomou 
Qex•ed<llltê de recorrer a esta auem-
blea, que, com manifesta injÜst.iça, ao 
que JDe pJlrece, fer. uma loi eapeciJll, 
o.brigan.do a camara mo•iicipal a Ir-
lhe l'"!!&ôlio p.er fJ'8:1~~. quando ha 
c~or~ ,em .i.dênti'caa circumstaDcias. 

'E. -~ ,ae 4ig~. Sr. presidente, quo a 
mumctpallda<le dll COnceiç&o é 1 p •u'C\.1 
eecrupulo.tia com os wnP.eiros publioú8 ; 
o seu oi'OJmenty ~hi.està' p,ura prOT;&r·a 
rt!St{'i~t~ ~conqm i.a . H a alll verb:~a ilo 
~ma 8:1(frit.~za. qt,~,asi v~.rgo~hoa,; .por 
exemplo . u~;~~~ em qu11111 peae t,ulor i-
-..ç&o ~rà d~!ider com o lrat.ameoto 
de d1111nlef polires a q u,ntia de cindoe"-
ta m1l mil r,eis: 
htr.etanto~ Sn , o município de S. 

Mig)lel de Guanha,es comp<Je-se d.i qua-
tro fregue.z'as, to.da1 de ~olo ubrr ruuo 
habit.&u1ea 'rabalhador~ae iudustri<>~• .: 
uma das qpaes, a db l'alrociolo, Lem u 
povoaç"oea de Sartt'Anna e Divino,· ê:a-
yues de se con~t\C~irem. eedes de 
duas important.!~ parochiad. 

Chamo a in1a, Sr. pr~sidente, a al-
tenç&u d- casa. para :1 circum~t.anoia de 
aerem as :eodài tl.•a do1s munici1•ios 
p 1UCO mblS ou meno" ali m&~maa · de 
ter o da, C.ençeiçf:o, por ser mmis' ao• 
ligo. o pr..du~:to ile âua arr.,oadaç&o de 
algum utodo-bypotheoado ã sat tílfaç&o 
.ie compromiSsos anteriorea, ao paíi!O 
q o e o de .Guanhles, começan!l,o 13ora 
sua tjJ:i,t .. ncia, pode, éo.u uma admi-
nlstr~çao. yrodent~. conservar os seus 
orçamen~oa equilibrados, e só ir aug-
mentaudo suas despezás ã proporÇ4o 
que f<X em crescendo as rendas munrci-
paes. . 

A conscquenoia do que eu acabo de 
dizer é quo o addit1vo apre~~ent.ad o ~ljlo 
nobre do pulado. resid11ntt~ em S Mi.su~l 
nao pode contentar o espírito j••sticeiro 
e patrlutico desta assemblea. · · 

Allegar-se·ha, sem duvida, a favor 
do addU~vo., a rept:esentaçlo que noa 
d1r ig8U1 OI' habi\antes do ~. S. do Por to 
de Uuanh4e~, e a circumstancia de ea-
t~r -essa parochia apenas.q natro leguu 
dJdante da yilla de S. Miguel, ao passo 
q_ue dista oittJ da Copceioiô"; tucl11 isFO 
é etaoto, mas e~~ mod'Yoeialo podem 
pre'falecer C<.lntra 01 de ordem aoperior 
queeu tenho adduzido. 

Com efl'éito, Sl·. preahlente, tem·ae 
estabelecrdo aqui uma ~outrina que 
me parece radtéalmenfe falsa; tem-se 
como p,r incipio. incont&tavel qu"' 
ap41_n~ um~ .:parochia, e!l tenêler quv Ih~ 
é.ma11 comm.odo (HIS:tencer ut~ a um 
do C!Ue a outro muuicif io1 o a·QtM ~ea• 



tido dirigir ama petiçio â nssomblea, 
que nós lhe ir emos logo dando o p&s-
aaporte. 

Digo que semelhante doulrina é ab· 
a.urJa, P'lrque contra o lia milita a mais 
nobre, ma·~ eleva'1a e maia patriotica 
que 'nos imj!Õd o dovor de zelar os mn-
nicipioa comi• ca qrg:tns mais ltnportan-
~ da economiáprovincial (Apoiados). 

Acima d'.ase principio abs truso, que 
ante~ OJ in'tereu es da parochia ao; 
do município, êati o que nos acon.se-
lha que a.tcriftquemos • utilidade geral · 
o commodo par ticular, para, quando 
f.,r pl't!Ciso, podermos esquecer o que 
.c •uvem ll um ou mais 'muntcipios e ·•ó 
111os ' lembrar mos das altas convenien-
eiaa da província. (Muitos apoiados. 
. V U&to bem ) . 
SAbem~ tambem, Sr . presidente, 

~m .;ue (acil:dade se forjAo a.s repre-
aent ·•ÇÕé:' que nos l!lo dir•gidna; um ou 
dons cida.;~s importantes de um lugar 
imuginAo uma medi·la. que lh1111 parece 
boa, rod igem ~ma pettçlo, que lmme-
diatameote assigutlo quasi t d•·S os ha-
bitantes do lugar; uus pur acharom a 
l,j.ea boa, outtos porque ao lhos pe3e 
para acharem, oulr.>s para most r>tr 

.que n bem escreYer, outros, omftm,por 
alo peo5ar cousa nenhuma. (Risadas). 

041 maneira que a assemblett, a l u-
mar por b~s9 de suas deliberaçõas So• 
bre medidas do estatística semul hanle:~ 
..-epmentações, se entregar.i de pés e 
llllllos a todos os caprichu~ o funtustas 
tios mandões du localidades. (Mui/os 
"wiac.lo1). 

· .'le~ejo de todo ~ coraçao, Sr . . presi-
deln··~. a c:ummod1dade dos habtta~otes 
de N. S. do Porto, onde tenho a m1gos 
a:nceros e dedocados, como hon~u-me 
em tel -os ,iambem na c.dade de !S. Mo-
guel. Des.ljo f&ra esse novil muo1ctp1o 
todos os mlllh.orame~tos e toda a gran-
llilua; mas v . .Exc. eompreheode q~e 
80 faltaria a um dever agrado, atrai -
çoaria covardemel.l &e o moo mandato, 
,1 deixasae silencio""mente retalhar. o 
muuicipio onde resioo, que, como J& 
<tiaae, amo d:r.tremosaoneole, e um ~o~ 
tres em qtj!> nc.me ~oh~ esta cade1ra 
na repreieuuç&o provmctaL • 

Promettendo ainda responder a quaes-
oquer considerações que tenha dtl l&dd~
. zl rto nobre deputado autor do addl· 
t ivo, vou senbr-me, 8$perand~ que a 
a uemblea. rejei~.~&ndo esse proJecto e 
<COnservando o município da Cvnce~ção 
• m sua integridade, pruceda com J.U~
' i9l e 0,.,m o patriotismo que aempre 

presidem às su39 decisoo. (Mui/o bem;. 
nwUo bem). · • • 

O 8r. V e nonclo Cnró:-Sr pro-
aideote. ! l. • vez que me é dado U:!&l"· 
de um do~ mais bellos dlréltll~ de repre-
~entuuto da provi nela. detnr.tie tlo nca-
nllamenw QU I! po r força 1110 aomlna pefa 
C11l,.. de conhechuenc.u do~ estr,lus da cb.-
aa (n4o apoiados), e de habiro da tri-
bllna par111mentar (ndo apol4dos) ... 

O Sr. O. Penna:- E' multu modostin. 
O Sr V.Café: -'Vou provar qufl"niio é. 
.. ainda um sentimento mator quasi 

embarga-m3 a voz,Sr. p•·e~idênte. e em-
baraça-me os argun~entos; o qoal é:o 
achar-me em dellaccoNo, em:dtvergeo ... 
ela CIJm o meu honrado l:ullega -que aca-
ba de ~onl.ar-su, meu Intimo amigo, e. 
amigo de nonos, athlgo dos banco~ de 
coll ~gio, amigo da lofancla (mu" o lltm) • 

MuJ, Sr~.. e!lj>ero que u J asLiça da 
C4U$0 que advog<~ por mim fallarã, ou 
então meengano muito. . 

Sou a11tor do proj ecto que se discute; 
apr~:sentei-o como ad.J itivo-a um outro. 
detJOis de ler llido approvado 'l:m 1. •· 
dlscussllo, unicamente para slmplillcat· 
t rabalho, e nao porque qulzesse a todo 
o trau$e, C•>m al!fUU~ traços de' penoa, 
retalhar o muniCIJHO da Cvncoiçilo pa1'a 
augmoular ou enrtquecer o de S: Miguel 
dt1 Uuanhaes, como acaba de ·ser dllto . 

.Kao, Srs , eu sou portador para esta 
assemblea de uma representaçAil,lnstao~ 
1e e ctrcum.taoctalla, do poyo •la · fre-
guezlu do Porto lle OuanMes; d'esse-j>o-
vo que rej>ete esto anno, por meu ln- · 
tonnt~dlo, o pedido que ja rez o an11o ~ 
pas:sado a esta ca~a. apre~ntando-lbe 
suas as11irações e supplicas, ali quaes 
n&o sei JIUr IJ.U& nao fol'lo entlo toma-
dllS em cuusaderação. · . . 

Os,·. c. Sena: - t'ermitle · um aparle1 
O represeot:.n te daquella lllcalidade-o 

anno pa1sadu era o Sr. O r. Mares O o ia. 
caracter muito distincto (apofados); 
tendo ellt~ de apresentar e6Se projecto. 
cuo~ultou-me antes de r~~.zel-o, . e, l!m 
vista da minha lmpugnac;ilo, desJstio. 

O Sr. V. Ca{é; - Como dtzla, Sr pre-
sidento, sou Incumbido des ta j usta re~ 
prosentaçAo, faço-me fiol acho .laquelle 
povo, e oiio posso deixar de fazer valer 
as ra~õas que ao mesmo assistem pam 
Yir de novo solicnar desta assembloa 
attenda a suas supplicas. 

E' vet·da:le, como tem ob~ervadll os 
meus dignos cullegas, e ou mesmo hol 
veritlcad": nll.l) coa vem de modo ·&l-
gama contradansa que se tem·desen-
volvldo na estatística da provlncla de 
tempos a esta parte . 

Tenho até o11 vido censurar se ou 
acoimar-se com epithetos menos pro-

, prlos esta grande faculdade que nos 
deu o acto addicionall 

O Sr. C. 5ena:- Ornnde faculdade ... 
O s,. Y. Ca{é:-Eria these, Sr1 pre· .. 

• 



..... 
sidente. realmente p3rece que nada ha 
mais acertado, mais rasoavel, que lixar 
a estatlstica; mas precisamos distin-
guir, rellectindo que tratamos de en-
Udades moraes, a:s quaes jamais ~em 
estar sujeitas a regras llxas e invaria-
véis. 

Ora, uós. os ilbea·aes. nó~. que falia-
mo~ tanto na m~~orcha dos povos, na 
evoiuçlo da.~ :-cuusa~ &&, alo havemos 
de seguir estas hleas quando trata-se da 
necessaria evolaçlo dos povos em se'.l 
erei'Cimento, em suas nova~ neoe~slda
deif (apotador). 

Pois um município que roi creado 
ha •2 aono:s ha de forçul!llmente per-
manecer nos lrmites de entaof depois de 
melo aeculo de existencia. nlo poderá 
um povo basear lt!g ithnamente meiu de 
viver wais consentanec c-1m seu deson-
volvimentol 

O argumento aprese:1tado pelo nobre 
deputado, rt.~rando que o município 
da Cc,nceiçlo foi creado em 1840, pru\·a 
em favor d& preteuçlo do povo do Porto 
de Ouanblles. 

Sr. presidente, allega a represente-
çlo, que nos oecup~~o . que aquella . fra-
g uezia oliata um;o legua em sua raaa do 
campana rio da cidade de ::1. Miguel de 
Ouanhles 

O Sr·. C Sena=- N1o apoiado. 
O Sr. V. Co{~:-Eu respeito muato, 

como dovem todos respeatar, a pala-
n a do nobre depu tado: mas, como ro:!a-
dente P. nascido· em S. Miguel. garanto 
à V. Exc. que a uma logua somente da 
nosaa cidade es tA a extrema da freguo-
zia em questão. ficando a sua sedtJ a 
quatro; entretanto que dist.a para a 
parte opposaa 6 legu;os d..1 ci.Jade ola 
Conceição, meJianolo aa·duos caminhos. 
de dimcll t ransi to, mormeo te no tempo 
dliS chuvas. 

Supplica a inda, Sr. presidente, .o povo 
do Purto de Ouanhw a esta assem-
blea, quo ella se lembre de quanto se lhe 
facilitam suas relaçOJs forenses, sociaes 
e civis com a nova secle tio visiilha; 
e que por certo melhor podem ser 
atteo•lldos os seus reclamos J>or auto· 
ridad~s que os ouv11m e examinam. 

Em Om, Sr. presidente, conclue a in-
stante aupplica que, por todas estas con-
siderações, quer a freguez1a do Porto 
de Ou.toba&$ ser aonexada A cidade de 
S. Miguel. 
E~h anoexaçtlo, Srs , com certeza 

creio, fie modo nenhu m trarà o de~
equll lb rio tllo poetlca e patrioticamente 
plotado pelo m<Ju nobre cullega; por-
que o seu anlígo munlcipio, creado em 
18 t0, como lembrou S. Exc, é um termo 
povoado e g rande, compondo-se de nada 
menos que de 11 freguezias, ao passo 
que· o de S. Miguel consta apenas de 3. 

O municiplõ de S. Miguel é uma en-
~dadt uova, 11 ue ac;aba a e D&S(l4lr 1 tanto 

• 

que tenho ouvido a mal tos 'colleps que 
o lo o conheciam. 

B' uma povoaçto maior, que surge 
junto du ~icas mattas que ora ae des-
cortinam: mas que deve por consequen-
cia, para o desempenho da sua mlsslo, 
ter •111 um novo centro de entlrg ia. 

A 3egu runÇil de vi .la de tau los homens 
que ~e in te rnam por aquellas cerradas 
matlas; as distancias de Ulo '"asto ter-
ri torlo incognit<>; os bandos de faeiao-
rosos o quilombolas que por a lll param, 
e outras ra~oes, e~lgem que perto esteja 
e rguida uma atalaia de vigia, um ba-
luarte de defoza ... e foi tal vez ecn atten-
çao a i~to que a assemblea de 1875 ele-
vou S. Miguel à vílla e a do anno prete-
ri w cor~ou-a oom a ai ta categoria de 
cidade. 

Entretanto. é oan município que com-
I Oe-se s.Jmeote cgm Ires frt>guezlas, e 
e. taa ele escasso~ recursns por ora; tem, 
é verdal!e, um bonito futuro. mas para 
quando' quaodo chegui elle 'l 

No munlccpio de,::i. Miguel, senhores. 
a poucas lt>guas da sede, termina a po-
voaçllo; pompeando soanente d'alll para 
diaute a~ beiJas maltas do llio Otlce. mas 
habltauas poa· onças, veados, antas e 
botocudos. 

Quuntu á proposição do nobre deputa-
uo, . que estas reprbsen I ações arranjAo-
se com muita facil idade, posso garanti r 
que a respeito d'e~ta nAo se deu isso. 

Em um dia de grande festa na loca-
llrladn do Porto, é facto que tralarllo 
dn presente assígnadu, achan.Jo-se na 
grande reunião .Jistinctos ci.Jadllos de 
S. Miguel, pois somõs tão visfnbos; mas, 
~e prustaril.o seo applauso (o quem o 
oilo· CarA em causa tllo justa?), de modo 
noohum forllo elles quo impuzerilo ta l 
alvitre âquelle povo, o connrmaçilo dis-
to aqui S9 vê nas muitos dezeoas de 
a.ssigoeluras das principaes pasS~>as da 
localidade e cujo caracter Urine e in-
depenrlencia nobre Jamais permittlrei 
se ponha em duvida, sem que proteste 
incontinente. 

Durante as aguas, davo ainda lnsi!-
tir, Sr . presidente, Isto é, durante 4 ou 
6 mezes, os caminhos pural a Cooceiçâo 
tornAo-se pessimos, q11u in t ransita-
vc:>l~; porque atravessAo por serra~, dois 
rios candolosos, mui tos atoleiros e ou· 
tros empecilhos quasí insupera veís; ao 
passo que para s : Miguel a distancia 
é de 3 lt>guas, na media, e a estrada 
livre de embaraçcs: 

Ins tou o nobre depu tado quo o muni-
cipfo da Conceição Ocarli muito desfal-
cado, t•randO·se-lhe n rreguesle da Sr. • 
do Portu, porque tem ra·eguezias po-
bre$; mas a vertlada é que llct\o·lhe 
eioda ao menos tres ou quatro bt•~~os 
freguezlas, onde se eocont• nu au uctas 
fazeodas ricas, agrlcultoras: muitos 
retl ro~ de grandes criações; muito dis-
eemiuado o Cllbrico de !erro o ~it~ 



iadustrin.s; as outras freguezins. por 
s.~meoos que Mjlo, hã<H!e por Corça 
equivaler pelo meuos a tref. • . 

Sr. presidente, J!are<:e-me te r exposto 
á usemlllea <>s fundamentos tia justa 
aupplica do povo d11 :Sr.• do Porlo de 
Guaq htes, cum os q ua&:~ penso ler des-
t t·uido as rasões cóm · que m~o nobre 
coiiego.~ procurou impugnar !Ao rasoa-
vei medit.la. 

Sento-mr, poi~, Sr. presideote, mas 
asseauran•lo â S. Exc. que, se nddu:tlr 
novos motivos de ímpugoa~ao, lot·ei 
de voltar á tribuna paro combatel·os 
nos limites de minhas fracas forças 
(n4o apoiados). 

Eu 110u a1renas portador das suppi icas 
d'llquuile povo. que pede; nenhum lo-
teDio teoho de gratui\ameote retalhar 
o visinbo município da Conceiçao. 

o Sr. Stoertano de Resendc::-A sup-
plica do povo de nada vaie para a maiO-
ria (nlfo apoiados da mato,·ta). 

O :ir. V. Ca[é·-NiúJ é ex.acto, eiias 
têm multo valor para nó1. 

Vo.:es:-Mult() bem; muito bem. 
O 18•·· co .. t.o Seno: (Nilo temos o 

seu di seu rso). 
O 8r. Vennucl ... Cofé:-Sr. 

presidente, si livesseruos do t1·ntur du 
ljUestao no terr~:oo da amisadu, do amo,., 
du uffecto, do pa trioti~mo, eu po leria 
tambem alle;ar ami s:~de e affecto a ci-
dade da c.,ucillç .. o; b.tsla dr.zer que 
murtos de meus maiores,eotre o~ quaes 
minha querida niAi, liverJo alli o seu 
berço; poderia allegar que o.scs sen-
t imentos me animao para cum todos os 
habitantes daquelle município, n come-
çar pelo nobre deputado. 

Ntto so tr~t ta, por em,do attender :1 os tos 
sentimentos do co•·ação, e sim apenns 
do faze r justiça. 

Será possível quo, em virtude das 
ligeiras conaideruçlles com que o nobre 
deputado inpugoou o pr .• joclo, fiq uo 
aquelle povo amarrado à corrente do 
que ao nobre deputado se aUgura sar 
justiça t aquello ~ovo, que ba t!ors 
a anos traz seus brados á assemblea pro-
vincial, ba de continuar a esperar pelo 
deferimento de sua supplical Sejs em-
bora assim. 

Asseguro, porem, ao meu nobre con-
tendor, que se esta ~ssembl~a, compos· 
ta de homens patrtotas e •lluatrt~dos, 
nao atteudur a tao justa reclnmnço.u. o 
povo de No.aa Senhora do Porto roce· 
ber a submisso a sensível recusa quo o 
vai ferir; ma• nem por isso julgara 
abdada a sua voz ou tolhido o seu d•-
r oito; o aqui viràno anno seguinte a in· 
terpor de novo supplica; se nao for a t -
~odlda, fOhar' ainda; o virà em 1884, . 

em 85, em 86, ertl 87; até quo um11 n.s-
aembl&ll ~ttenda.. as' suas r3.!0o:s e defira 
o sua supplica. . ' • 

O Sr. Kerdole:-V. Kxc. quiz mo-
dar a igl"dja tle lâ; agorn quer' mudar" a 
parúchia. . · ' 

O Sr. V. Café:-N~o ouvi. 
O Sr .K~r:d{)le:~V: E'x.ê·. ,qui; IJÍ~· 

da I' ·a • .tgreJa malri;o: d ll. $enpor~ qo 
Porto; 1igorn quet mu4ar a paroohip. 

O Sr. V Ca{é:-NllOH)nton•lo.e·seu 
ap:lrte. , . 1 ' 'i, • 

· O Sr. K e'rdole;...:.~ub; ~a:rra'nd'nt 'Ja' 
igrejn tio nm lugar para optrcú ·' 

O Sr. V. Café:-A -quo' propbsito 
vem i~sof 

Muito obriga<!o, v ' ' 
Sr. prosideuto, o muoiciplo do S. MI-

guel .!lo Onaoh.<'les tem apqnas lres..fr.e-
gue7.1a•, tu• JlllS~quo o da ConceíçAQ. tem 
onze, e porllloto nao é possivei quo &s 
reollas de ambos os mu.oiciplos séjam 
lguues. . J , 

O s • .D1·umona:- Mas o St· , C •• Serijl , 
quo ox~ntlnuu o orçamento muolc!plll ,.o 
"a rnn uo. 

O::;,·, v. Ca{l.i: - Pois ontllo sera 'isao 
devido, ou aos ngantes Oscaesiln êam'arlt, 
ou no seu mo.to da cobrar çs impostos, 
ou a qualquer,outra rnsllo. porque nllo 
é pos~h'ol que li freguezias. por peque-
nas '}UO S(lja.m, rendam tanto como tres 
lambern peq ueoas. 

O :':r. Drw.umd : - Mas eilo disse que 
seis desMs freguezias ndo n I em uma. 

O Sr. v. Ca{e: - l,'or insianiOcantos 
que sojam, as onze podem valer, pelo 
menos, cinco. 

Sr. presidente, os argumentos l',dduzi-
dos pelo nubre deputado ntto silo motivos 
que perante a rasao e a justiça possàm 
combaLor o projecto. Entrolan lo, a as· 
sernbiea rlellbernn\ como entender om 
sun sabedoria. 

O 8a·. !Uano«! l Ful~cuclo:-Sr . 
presideole, fui sem pro ho3lil â cronçilo 
dO$ pequenos municipio3, com p•·ejulw 
dos mar1 imprtrtaole~ ja exl ~ lontes; e 
uma da, ra~õ3S dessa hoslilidnrl,) tom 
sido precrsnmente evitar ques lclls ter-
ritorines futuras. corno esta que nos oc· 
cupa presentemente. 

O Sr Dru171011d:- O município de S. 
Miguel do Guanhlles foi creado pelos 
amigO$ de v. ~xc .. com sou voto. 

O Sr. M. F"lgencio:-Quld lflde'l 
Dai o m·eu voto para a croaçiro ilo tnu-

nlclpio de.s. Miguel, Sr. presidente, e 
nessa occasi!O ma !Los babi tantos daq uel• 
la localidade, quo pretendido \<li eluva-
ç4o,dizl4o-nos: çroois o ruuniciplo,alodo 
que soja somente com a frPguezla do S. 
Mrguel, por que eila é suffi~:lentê para 
garanlír a rendà municipal necesaarla . 
para dar elementos do vida ao rn.un~ 
cl,plo • 



~·· 
~ S{'S; , o:ós tlztmot malr,. crea· 

mos o mboiclplo, DIO coar. o ma ..O fre· 
guez.la,mas com a de S. Mlg.ael e Patro-
o!nio, tl rad_as do Se~rC?1 co~ a de Dores, 
114 Co~çelçAo. e mala dnus tlistricto,, 

Êófretantó, esse 'mesmo· município, 
que pOli I'\ man~r-se 89.men4e co~~~r lima 
treguozla: a· litt' S'; ltligWI, qua na vertlll· 
dlt' r htJpol1ante', ""Vein b"je- DOlf dizer 
que precisa: lle mai.s· UIIM' freguézia 
Jl''ta· eocJeei vlvé\tl... ·-

G Si". V. Oa(I:-V. Rxc:. estâ, redon· 
dameote enganado; é o povo de Porto 
de G~nhAe!t. que: •em. pedi!: a- sua 
pasSilgem , para. $. &tiguel. 

Ofr_. ~. FUtgenefD:- V. E~. sabe 
bàm' éô'illu se lirrao}«o a.tea pedídos. 
como ~e (llzem e~sas cousas-. 

O sr. Y. Cn(é:- Slll ' ~feitamente 
õÕDiõ ~ Catem e:ssu éou.-, mas asse-
v'êl'i:•lhe quéna bypothese n&o houve 
l~o. · 

ó Sr'. M.Fld'gmcto:-Aiem disso, per-
tvnto etl!' ~~ todos os habitantes da 
rreguezla. da Senhora do Porto de Oaa-
bllaes qui IJl!•,lem essa passàgllm. ou' so-
llfen te pa rttl itel lef o Sr. v. Oa{é:- Assevero que toJo o 
povo quer. 

O 8r. M . l'ulgencio:- E V. E.xc. 
elltende que esta no~ ~&d~tric'.os a Sll· 
tisfazer o po1·o em tuJus os seus d ... 
aejusf 

O Sr. V. Ca(~:-Quan lo ha rasao ... 
O Sr. J. Lui;:-Sempre que a von· 

t~o do povo nto vae de çncootro â" 
'eo'nveoiencias publicas, deve ser al· 
tftdida. 

q :;r. M . l.''ulgeMio:- Eu queria 
rtl.s'mo o'Ov~r a opluh~o do nobre autor 
<l,o . projeelo, porqud ha . pJucos dias, 
ç,reiu que na so~llu do ant~s ó'bouten:., 
S. 'Exu. ,·otou pn-ra que nAo sahisse do 
muuicipio do Turvo uma freguozia,quo 
qfler ia pertenur ao de S. J..,ao d'El-
Hei, e que quel'in•o unanunemonte. 

Ja "ê V. Exc. que nem sempre de· 
·vemos satisfazer t.aes desejos, est mo· 
'clús ·in r~óus. 

{rSr. V.'Oafé:--Permitte um apartef 
O Sr. i!. FulgeMio:-Pois n&o. 
O Sr. ·V. Ca{é:- Dopo:s de e~tar 

multo bem disposto a ·votar poln pas-
sagem des~a freguezia, taes mo t i vos 
forám allegados con,ra es.a pa~~gem, 
que demoveram ·me desse propo.íto. 

O 3r. ;\1. Fulgencio:-V. Exc. no 
· sô'u ·pequeno di·curso acaba de expli-
. ólr o V••to que rleo naquella questao 
(risada!); mas vê que nêo est!lm11s ad· 

·atrictos a satisfazer o povo em tudo e 
por 'udo; é precii'O que se conciliem 
os in t~reues publico~. 

O ·lll llnicif iO da Conceiçlo é . ao"i· 

quiàSimo, foi outr'ura um·d•.s·mais fto-
Nl.lceute. d:1 pr~ vincia; maa iufeliz-
mente tbiJI. sido mutilado de . tal ma-
neira, do modo tao Úuel, 'que · h·~e 
acliu-se em. condições de oap p••der, 
podo,~e ua,i tQ. dj~r,.. cpm, !nas req.~a~ 
pug•r ~ •. emp_rog"dos da camJLra I 

O S11. 0 . ~:-Apoi11jlu. 
O Sr. Jll. FulgeMio:-Com'1 , po:a, 

arrancarmos ainda dul!S~ município, 
assim enCraq,necillo, uma das auu me-
lbol'es Creg.u~zias, para dar-~e ao •la 
S. Migu~l. município florescente, do 
1nuito 'futuro, n&o só pj)ln ubcrd~&de 
d~ -Se!' tecritorio, c••mo pêla gra.àilo 
porçllo de, cr iaÇilo q40 alli el.isté f ~ 

Porla.oto, enleado .qtto o.Jll deveanqs 
mutalar mu.oic.piru antigos para dar-
11!0$ mais elementos de •Ha a outros 
nuvameote cread•ls e que v&o p<•r ai se 
de;eu volYoodo o ft11~Qendo. 

O muuic:pio da Conceiçlo é graa\de 
em te1 rito~,:lo, é verdade, tdm 10 ou 11 
froguezi&$; mJlS dustas lia algumas du 
que quatro Mo fazum uma sqlfrivel. 
h:u as e<•nheço wdaa, e qto cone ti toem 
grandes eleuaeowa de v idll pára' o mu-
uicipio. 

O Sr. V. Café dá um aparte. 
O Sr. M. FulgenQio;-Eu riilo po~o 

sor a v~rbado do suspeito, porque nào 
tenho Interesse algum oua S. Miguel, 
num na Cou.ceiç;ly, ~:Qoro 119 norto da 
prov.inc•a, nao sou deputado por · ne· 
nbuw deN~a disariclo~, o portao lo pOSJIO 
pr ... cedor nest.i q~ostau COJll toda a isen• 
çlu de osvirito, accre:e&otando ai~du. 
que, se ioter.:s.e bouv.~:~.:~e de mmba 
~arte, seria em fav?r de S. ~!g.uel,que 
J~ 1•ertonceo ao ant1go 6. • das~a icto, que 
11 v o a hoo r a de represou ta r, e onde 
cvnl 1 muitos amigo~. 

Entretanto, eotondo .• Sr. presidente 
que o município da ConcdÇAo rleve se; 
conser'i:ado, que a~ CO\I$as de1·crn ficâr 
no stalu quo. 

O Sr. C). Sena:-ApoiadQ.. 
O Sr. M. F.ulgencio:..-f.~im, me 

paaoce que a ,assem.blea,p(ocederji. ~m 
toJa justiça, rejoitaudo o 861di1~vo 
apreseutlldo plllO meu nobre collega; o 
Sr. 2.• ~CC(etario . O nobre ~l}p1ltado 
estâ no sou direito, é um boro prucura· 
dor. entende que defende umu. boa cau-
sa, mas a asscmblea estA igualmente 
no direi to dtl rojeitar o projecto, sem 
que haja nis~ · ll toenor offen:!ll â S. 
Exc., porque é um dtrtilo que vai ser 
exercido SoLOente ten!lo-ao oln vl-t;~ os 
ioteresres pubJicos. (Mu~ bem). 

O Sr. Pa~4o C\lq~a.m(I~IA o 88flllit'G 



B.equertment o. 
R.equelro o adtamento da discossAo'jlo 

ad,dltlvo n. 4, até que .ejam consultadas 
a ae,u retpe!~-e> as camaras da Ooncaii(Ao 
do Serro e de S'. Miguel de Guanh4es.-
Pai!D4a. 

E' apoiado e posto em discussllo. 
O llr. Veoonclo Cal'ét- Agra-

deço e louvo a lntenQAo do nobre depu-
tado, ofrerecando este ai v Ure, o do adin-
mento da discussllo, para serem ouvidas 
as camaras da CoQcaiçllo e S, Miguel so-
bre o assumpto em q uesLAo. ~ao, po;su, 
porem, em nome do povo. cuja causa 
aqui advogo'; aceitar o requerimento, 
porque enten.Jo que ser à melhor decidir-
118 ja a questao. :>i ella for desravora1'el 
nu povo da 'freguezia da· Senhora do 
Porto. elle continuara a traz.er suas sup· 
pllcas â assemblea todos os annos, e dta 
vi ri em que .erao attendidas. 

Vqto, pois, contra o requerimento, 
entendendo que assim satisfaço os dese-
j os da freguezia da Senhora do Porto de 
uuanhaes. 

O Sr. C. Sena: - Note que o represen-
tante da fregU'ezla. da 'Senlrora do Porto 
de Ouanhlles sou eu. 

o Sr. v. C(l{d:- Mas multo mal lrlllo 
os Interesses dessa freguezia, si oeste 
negocio tivessem de ser defendidos por 
v. Bx. 

O liJr. Teixeira da Motw a:... 
Vou, Sr. presidente, em pou~ palavras, 
dar a rasao do meu voto em favor do 
requerimento que acaba de ser apr'lS&n-
tado pelo nosso distincto· collega res1-
deote no Rio Nbvo. 

A questllo de que nos occupamos é, 
como tem sido reconhecido por todos os 
oradores que della tem LratadtJ, e como 
se deprehende da sua simples exposição. 
lima questao importante. . 

E', Sr. preside~te, importanti~sima. 
toda a questao que SI' refere A esta.ttHt.ca 
da província, cuj" alteraç!lo constitue 
urna de nossas mais importantes e ao 
mesmo tempo mais perigosas attrtbui-
Ç(Ies. . 

E' esta attribuiçâo de tal i mportancia 
e, como V. Ex. e a casa sabem, de lia se 
te'm feito tal uso eo(re nós ... 

o Sr. Menello: - Tal abuso. 
o SI·. T. da Motta : - .•. ou tal abuso, 

como bem diz o meu nobre collega, que 
os nossos com provincianos se atemorl-
sam e-sobresaltam .emprl' por occasi«o 
da reooillo deata assemblea, porque oao 
sabem qual serA a sua sorte, em vista 
das continuadas modlllcaçôes na o~tatis
tlca multas vetes sem base, sem fuoda-
meplo algum, oeni ' na commodidade dos 
povos nem na conveoieocia publica. 

o S,:. Drumond:-lsto é mal de lo-
doe 011 anhos. 

O Sr. T. d4 Md!tii:- Nem eu estou 
dizendo q11e' '~ja· de lioje. 

~·l'resld4bte, · wm-~ na presente 

• 

d~tuaallo apreseolndo rasões poderotis-
simas de ambos os lados, a l a.vor da 
alteração prop.?~ta e contra ella. 

O nobre autor do projeoto exhibio 
e desenvoheu, e.m minbl\ opioiao, o 
arguméu to mais forte que Sõ pode 
apresentar n'este assutnpto, o pedido 
das pesso,11s a quem a medidt& vai Inte-
ressar de perto. . 

Eu oao acompanho o meu dislincto 
collega, o .s~. Cqsta .Sona, no modo 
do encarar estas represeol.llçõos. 

Eu tende S. Exc. que o povo, alem 
de fazer o pedido, t~ru necessidade .de 
dernonstr11r cabalmente a j u&~tça d'esse 
pedtdo e as rasõe,s de conveDteoc:a p.u-
blíca em que se basea, entre as quaes 
indica como unportantissima o facto da 
medida nao all'ectar os interesses de 
outros municípios. • 

Nail acompanho S. Exc. inteiramente 
oeste modo de pensar. Entendo que a 
VObtade do povo é ja por si uma rastio 
fortíssima, p'•rque as alterações na es-
tatisuca devem partir d'essa vontade o 
dos tuteres~es do pQvo em prjmeíro. lJl-
gar, a nao ser que olles contrc.riem a 
justiça. 

O Sr. Drwiwnrl dA um aparte. 
O Sr. T. da Motta:- 0 povo · ollo. é 

creado para os municipius,oem pp.ra as 
fregueztas; pelo cunlrarto, e. te:~ é qúe 
devum ser creados segundo o inLeres$9 
e commodidade ·do povo. 

Nilo penso ainda, Sr. presidente, q~~ 
seja inóufficieote uma · repr~seota~ 
do povo da localidade para a alloruçilo 
do uma !reguezia ou lnt!nictpio. Nao 
exijo,COmo quer o nobre deput~&do,o Sr. 
'Dr. C. Seoa, uma ropruseotaçllo do 
povo mineiro ou do povo brasileiro ; 
n4o so isto tornar-se:b•a quu,i que im· 
praticavel, como ainda eu descoobe~.o 
a competeocia do povo o1trnnho a uma 
freguezía ou mootcipio para represen-
tar contra as alteraç<!es estat1stieas 
ahi feitms. 

O Sr. V. Ca(ê :-~oito bom. 
O Sr. T . daMotta: -V. Bxc. sabo, 

Sr . presidente, que aotigameute, antes 
da creaçllo das assembleas proviociaes, 
no domiuio . dos coo:IOibos goraes, J& 
nossa constituição polttica roconb.eoia 
e cunsugrava o dire1tu de pettÇio do! 
o.dadllos, quereodo quo elle fus~o ox.or· 
cido por meio das camaras municipae~; 
dando assim a entender que o dtreitu 
do potiçao devia ser luvado at6 As me-
nores ctrcuriucripçõ<s de nossu terrt to-
r io para ser exercrdo cou1 a maxima 
dosoeotralisaÇao. , 

Dó principio procl amado ~lo me~ 



nobre cc.llega decorreria uma borro· 
rosa centralbaÇAo administrativa, cou-
demnada pelos mab autorasados re-
preseuwntes da escola polatica â que 
S. Exc. pertence , e por escripto es da 
autoridade de Dupon, Whi te e outros. 

O Sr P residente :-Pet,;o ao nubre 
depui~du que cinjll· se a maieria do r &-
querimi!Oto. 

O Sr. T. à4 Motta: -Est ;u ap"n~s 
dando a rasil.o do meu voto, Sr . vres:-
dt!nte, mas promotto nllu me alongar. 

De outro lado, apre:>entam os im-
pngnadures do pruj"lCtO em discussao 
ra!Gel que tambem ollu podem deixar 
de merecer toda a nossa attenÇAu. 

E' 1usimque allegll.o SS. Excs. que o 
monicipiu da Conceiçllo, municapio 
recommendarel por sua antiguidade, 
por suas tradições, se aclaa ja depau-
perudo pur bU<:cossi v.as alloraçõe~ es-
tatist icu>,feit .s uos ulliruos tumpos em 
benuficio do de S. Miguel dt~ Gua-

- nbil.ea, que é ~sim apr esentado como 
um perfeito parricida, que pro~tenlle 
acabar com O$ dias de seu progenitor. 

Alem d"es tas, ainda oulrKS ra><Ju~ 
devem acluar em nua,;o e~viritu para 
n!IS acharmos em duvida a rt!speito ela 
que•tllo. E' &S$im •tUe se t 'lnt di lu que 
o município da Conceição tem uma 
r enda mullo pequena, e que nllo po·lo 
~upportur o de~ra .que da freguezia quo 
se lhe quer ti rar. mas uao ou8 fut aau-
da demun. tradot qual a rouda de vm 
e de ou t a u munlcapio; as infunnaçõ :s 
de ambos us ladoc. mlni.tradu pdl ·•8 
nobres deputados, nos merecem creda~u 
bastante; portanto, ficamo8 na duvida 
a re>poito da quesUlo e impo~sibi lita
do~ do d;.r um voto segu 1 o, conscien-
cioEO. 

A inda outras cooüderaÇ(les devem 
ser 11tondidas para votar·>e qualquer 
a l teraQ4o na eslati~tica; devem ser 
apresentadas rasõos de continui•lade no 
terr1torio, deve-se demonstrar qoe a 
alteraÇAo estatística nlto vae enc•·avar 
terr itur io de um o 'ou~ro município ou 
de uma n'uutra í roguezia. 

Nilo ~ó e.tas ob.;ervações rdsul til o 
da oaturr za da meJida, com•l a inda 
nos sAo do alguma m~neira aconselha-
das p9lu nosso rogi meulu no art. 111, 
que estabelece rogras para a creaçllo 
de frog uezias, das q uae$ nAo podemos 
prescindi r, t ratando de qualquer alto-
roÇAo esta t ística. 

D'entre outras sobresahe n necessi-
~-tle da audiencia das camaras dos 

• 

municípios de cujos interesses se tra-
tar 

E' oxnctnmente o que requereo o moo 
nobre amign residente nu Rio Nove. 
Em vista das consider.tções feitas e 
qa:e oxternllo as duvidas que tenho 
vara votar ua pre~eute quost.4o, decla-
ro que voto pelo req uorimen tu de 
adiamento du Sr. Dr. Paixlo, (Mui -
to bem) 

O Sr. H . Sales fundamenta e offe-
rece o seguiute-

Additamenio. 
c E a cJmara munic1pal d.a lta-

bira. - · 
E' apoiada e eutrJ. tambem om dia· 

cussllo. 
Depois de nlgum:~s considerações dos 

Sr$, X. da Veiga, Drumond e H. Sales, 
que pede c obtem a retirada do se:~ ad-
ditamonto, encerra-se a discussllu e é 
nvprovado o requor irnentu do Sr. 
P aix llo. 

Faca ~td iada pola hora· a discus~llo 
dos dom;~is a•lditivos. 
Apreselllução de projectos, requeri-

mentos e indicações. 
O S r. N e laon:-Sr. presidente, 

tenho pre:<eo te este officio da camara 
muuicival da c idt11lo d .. ·Bagagem, no 
qual B>Sa curporuçllo, comp Jstn de ca-
valbei rus ncima do tud..1 excapçllu, ex· 
põe a noco~sidade ele ser ltlvada n t-ffeí-
to a con~trucçao d:t cadea daquolla ci· 
dade, para a qual turna·~e prcci•a a 
ndopçtlo do p: ojecto que passo a ler. 
Peço a V. Exc. para fazel-o seguir á 
cotnmissl!o rospectil•a com o offic o quo 
upre>en t11. 

Silo 1 dos o filo n imprimir os seguin-
tes pro} elos: 

N. 205. 
A assemble:1 leg1slativa provincial 

d.e Minas Geraes tlecretP: 
Art. 1. • Fi.:a conced.do ao cidadão 

Joaquim Jo:é Cam pos de Bittencourt 
ou á companhia quo por ello for orga-
n;sada, dent ro ou fora do paiz, a garan· 
taa dll 7 X annuaes sobre o capital do 
oitocentos contos do reis, destinado á 
funtl açtlo e trafeg~.~ de um engenho 
central de ca noa de assurar em qual• 
quer dos municipi••s de Ubá, Presídio 
ou Muriahé e Carangola. 

Are. 2.• A empreza ass ignarA con• 
tra to com a presi"doncía, no qual, alem 
das c lausulas com que o governo geral 
cos tuma segurar iguaes conco~aJos, so 
estipu larA o seg uinte: 

1-A empreza coll cará em torras 
adjacentes ao eos euho \lllla Q(llOQÍ~ do 

• 



nacionaos ou e.3trangeiros, nunca in-
ferior a 500 pessoas. 

11- DesLinará, segundo suas forças, 
uma ~mma de dinheiro para adiantar 
aoe lavra•lures vi~ínho$ o frcguezes do 
engenhn. 

111-Uom1 o engenho por meio de 
vapor ã proxima vaa!errea,ftcando para 
este encargo accessorio in ve~tida do! 
mesmos iguaes favorss do que gozar 
ou tenha gozado a compnnbaa explo-
radora d'O!~a via Cerrea, á que se en-
t roncar o ramal. Si, porem, for a de 
Pedro 11, os favores o vantagens da 
linha provincial mais proxama. 

Art. 3. • Logo que o engenho cen-
tral , consideradas todas ns rendas dn 
empreza,produzir do lucro liquado mais 
do 7 %, correspondente a esta con-
ces'l!o, a empreza poderá tstauelecer 
segundo omgenho, levantado o capitul 
ou por meio de lettras bypothecaraas 
ou debent uro~. firmadO$ nu valor do 
primeiro~, ou pur meio de Üma nova se-
r io de acções, conforme o art. 1. •. 
Neste caso, porem, se indemni~arã a 
província o que olla houver despen-
dido para erguer e sustentar o primeiro. 

§ unico. Do mesmo modo,11 empre-
za poderá levantar tantos quantos en-
genhos centraes comporta rum as ope-
raçc'J~s de credito exeq uiveis por esi.O 
systema, desde que a garanta~ da 
província nllo se comprometta alem do 
capital primitivo. 

Art. 4. • O tem pu da concossllo serâ 
de 33 aunos, contaoios da lnauguraçao 
para cada engenho. 

A a t . 5. • Sa, porem, a companhia en-
~nder que, em lugar de engenhos cen-
t raes de cann'l, devo para ~os iute-
res~es construir lambem fabricas ma-
nufactureiras de outras m~ttorias pri-
mas, poderã fazel-o nas mesmas iguaes 
condições d'esta lei , com .tllrllO que ' 
esta alteração se Caça depoid de cre11du 
e inaugurado o segundo engeuho de 
canoa. 

Art. 6.• A presidencía nomeará 
tantos ftscaes quantos forem os O!tabe-
leclmentos em áctividade, S(:ndo es~$ 
obrigados a pagar -lh8ll o~ urdenados 
pela verba das despeuw geraes. 

Art. 7 .• A garantia du$ juros será 
effectiva desde a primeira cbamada 
para o capital 'que so recolher, e d'ahi 
em diante para o quo for sondo empre-
gado. 

Art. 8. • Se dentro de 3 annos,a con-
tar da data da assigua tura do co:~ trato, 
nlo houver o concessionar io dado co-

. ~eiO aos res~tivos trabalhos desta 

edlprézt~, pQderá o gonrno contratar 
o mesmo objecto e bom os mesmo3 fa-
vores com quem se proponha tazel-o. 

Art. 9.• ltevogAo-"e as disposições 
em co!ltrario 

Sala das sessões, 28 de Ago$lO de 
1882.-H. Sales, Santa Ce.:ilio.. J>ai-
a;Oo. Drumo1&<l, A. Cesario, M e11elw 
Pmto, Vlegarw, Bill$ Fortes, C. Sena, 
Xavie1· da Veiga, 

N . .200. 
A assemblea legislnaiva provincial 

de Manas Geraes decreta: 
Art I • Fica o go,·or no da provín-

cia autor isado pela verba-libras publi-
cas-a aoa1ldar completara estrada que 
do Su11ssu hy v à 1er ao porto da t.o'i-
guei ra na margem do Rio Duce; re-
vog,ada~ as t.lispo·içôes em contrario. 
~lll da1 >O~~. 28 de Ago.to de 

lll82.- V. Café 
N. 207. 

A asserrib!ea legislativa pruviocial 
do Minas Geraes decre ta: 
Ar~: unicJ. Fica o governo au-

tur i$ado a d~spcnder pela verbá-obras 
publicas-a(\uantia do 12: 100$000 reis, 
para o Oan do levar a effeito a cou-
strucç4o da cadea da cidHde da Baga-
gem ; revogadas as disposi~ em con-
·trario~. 
S.tla das sas;;ões 28 de Agorl1 de 
·1882.- Nelson, OlegariQ. 

N. 208. 
·A runeml>lea legaslativa pt'llvincial 

de Minas Gomes decreta: 
Art. uni~v. Fica ta ansCoridn pa·ra 

a povooçlo denominadu- Tu rvo-Cre-
guPzia do Carmo, municipao dt~ Ilabira, 
a cad~ira d.s instrucção primaria do 

• sexo masculi!!o creada no lugar deno-
minadc-[la&S Pontps-da m. seca íre-
!Uezia; ravogadas as dasposações em 
coutrarro. 

Sala das sesscle~, 28 do Agosto de 
1882.-Drtmlond, A. ZltClll'ids. 

N. 209. 
A assemblea legislativa provincial 

do Minas Geraes decreta : 
Art. u"nico. E' o governo da pro· 

vtncaa aul.or isado a auxiliar Cllm a 
quantia de 3:000$000 as obral! ila ma-
triz da frcguezia de Campo Bolllo; re• 
rogadas as dasposiçõe< em contrario. 
s~la dns sesscies, 28 de Agosto de 

188t.-11 . Zacat·ias. 
N 210. 

A assemblea legi$)ativa provincial 
de Manas Geraes decreta : 

Art. uoico. E' o governo autori· 
sndo a de!pender pela verba-obras 
l'ublicu- a q,uantia do dou• con~os 



, da reisoeom·a.s obras .da 1grejrdo ·~r
··tado, 111unicipio de.Pitanpy·; ·revoga-
du u ·disposiçõea em cont.rario. 

S.la das ~ões, .28 de Agosto de 
1882.-A. Zacarias. 

N. 311. 
·• A as~emblea .. Jegi,Laüvn .pro-t.iDcial 
de.Minu Glll">téa decreb: 
. Art..· IUlico.' .{tJ.Ca ~ presidente da 
província au tori~&Jt.' a fazer àcquüi-
çln p .ra a pronncia da ponte coa-

•atrutda sob:-e o r io Chopoló, de .pro-
pr aedade de M dlOOl Aft'ouso Rodrigues 
Junior, na eatrada entr e a estaçao de 

. ,1J, ·Kuaebill- d.c ·estrada de ft~rro-Lell-
1\(ll•lina- a p '"O•Jç4o do Sap~. · me li-
:ante or~rqeu l tl peh' reparhça:o dus 
ohras pu blitas; 1 o.,·.og;ula~ a~ · dispo-
fÍQõt-S em c tmtrario. 

Sab .du sessões, 2) d11 ·Agosto de 
1882.-Santa Cecilif.l. 

N. 212. 
A a.embla.legislatin proviacial d11 

Mina~ G~raes decreta: 
Ar t uni~:o. Fa.c:1 o ~;ov~Tn<> pro-

lt'inc:al autorisado a. despenJ11r pela 
v~ba-ollras publicas-a quanta de 

·2:000$000 com o auxilio das obras 
•• da . igrPja matriz · da freguezia de S. 
•l?edro da ·União, termo do Jacuhy, e 
~sim como 1:500$000 com as obras d:1 
igrejtL de S. Seba·tit\o do Jag-uary , 
termo do Ca,ldas; re\·ogad~s u disto-
siçõos contrar.ias. . s da das se.SSÕJ~. 28 do Agosto oi e 
1832.-F. Na~:arro. A. Zacarins 1 A. 
Cesario, Wenceslau. 

N 213. 
A IIS .emblea ..legisla ti v a provineial 

•de Mina~ Geraes decreh : 
.Art. l. • Fiai> crea<la$ da as o:rde:.-

..r,u ole instruoção priuUll'ta par<~ o sexo 
·úmioino, . send·• umn DI\ .freguezia de 
S. Pedro da Uni<111, termo de Jacuby, 
/il outrta o.a de Mo o te Bollo, termo de 
Cabo Vorde; revogadns as dis(YI&Í'fiõeS 
em contrario. 

Sal&> das sessões, 28 de Agost.o de 
1882.- F. N:aoor>'O, Wenceslau. 

N. 214. 
A assemblea legislativa • provincial 

de Minas Oeraes decretn: 
Art .1.• Fica autorisado o presi-

.dente da província a deduzi r da .ve·rba 
,_obras public95- a quan tia de 
4:000$'000 para OJ rep1TOO de qué ne-
COJs~i t:~ a ígreja rnatraz da cida•le de S. 
Jusé d' 81-Rey. 

Art 2. • Revogtlo•se ·as di~posições 
,em .coo.trar.io. 
'·Sal~r .. das !IMSGes, 1!8 de Agos~o de 
l882:~nQ· dt Re1emte, Jo4Q 

Lui:r, 8-. P-4ia:oto1 R. da·Lus·, X . ·da 
Veiga. 

N. 215. 
A asaEfmblea legislativa• provincial 

de· Minas Geraes decreta: 
Art. I. • Fica revogado o art. l. • 

da loi o: 187·;j d~ lõ do Jltlho de 
1-8721 • na parte em que tounio ao 1 • 
o officio de 2.• tabelliao do termo do 
Saoramento. 

Art. 2.• Ficão r evogadas u dhpo-
siçOes em ·cooti'ario. 

Sala das !te~ões. 28 de Agosto de 
'1882.--A . Cesar.P, Drumo~. C Du-
arte, Moretzsohn, S. Peia:oto, B . 
Fortes, F. Navarro, H. Sa'les·. João 
!Miz, J.osd Rufino, .Santa Cectlif.l, M. 
Ribeiro, C. ~·ena., Olegario, A. Zaca-
ria.s, Augusto VeUoso. S. de Resende· 

E' lido e approvado·o srguante 
Requerimento 

A comissão 1 • de' fazenda. A que foi 
.presenle o ' ,,fi!c;io da camara municipal 
do Mar d'Hespanha, de ao de Junho de 
1'88:!, eru que pede a êsta as~Pmblea 'um 
empt·estinio pela vêi'bá--obl·u publicas-
para acq u ,:,iça:o de vontes IJ Ca.nál i!sa-
Çall) tJIIIgua·I>Utav'el jJal·à àqulllla ct'dá'de; 

'Con'S\a'eraddô que nlo edtu a pro•incía 
em· condaçõeS de conceDer semelbántes 
favores, que vlrião sobrecarregar nlnda 
o J;\ baslan!.e enerallo 01'98mento pro-
vincial. mas; 

Considerando que é urgente a neces-
shluolo que aq uella camura prelende 
'prJ ver, ti 'que au:ilm di'V8 e lia Ser ·auto• 
ril!lllla a contrahir uní ' ilmprestlmo com 
qnalqútlr ~stab~lelii'mento ballcario ou 
ISOm ·jlll'rticu-:·àre~. aOní :do ~ll!ler levar 
por ..t iunte seu patrlotlco ln'tonto do 
abutecer da;a-gua ·pota\'81 a 1Ileknía ci-
-dade; t·equer-

St>jlo este e o referido· officio deyol vi-
dos à commissâo de orçamento munici-
pal para proviilenciar a respello. 

-:Sala das commis. õss, 2ll de Agllsto de 
18s·l.- H. Sdles, Drumond, S. Ferraz. 

•o ;&r. Tocnhtln-.:~s,·. pre!li-
'dente, em Novembro de lSeO,a· câmara 
municipal da enttlo v'illa de S. 'MigtÍel 
dt~ Gunuhiles mandou ao Exm. {!rG!Ii-
d'ertte da provtncia uma represcufáção, 
pedindo a fsta assemblea aütó'rlsaçllo 
para trocar•um terre0o1 proprio por ou-
t'ro p~rtenc'énte a um particuTar . 

Como ja ae pàssbu o bionnlo e, segun-
do o·nos;o regimontu, nllo ,POde a lfues-
tllO seguir se·us"trâmltos, visto 'qu-e'ja 
'tinta sido !llfêcta A re-pec'tivà colnmls· 
·sllo, que deo parecer !avol'avel;maudõ a 
reproson tação ã mesa e r~ueirl> q:ne 
V. Exc a envie â commiia!xo c ·m, c-
t~nle )Sdra mtérpor seu -parêeer. 
' Ja q'ue V: Exc. 'me ébm:eil~PIIr

ltallleDtO a· ~lu'l'a,'pe9o 11ue'· V~ ·Me. 



tome providoncins no intuib do fazer 
co :o que o jorna 1 que publica os nossos 
nao coromeUa erros groMeiros. 

Ha poucos dias, apresantnndo um 
ptoject".• eu Jis~: c E'?• temp7 apre-
sentare' os I'CW11Js que)usti{W4o o meu 
proJ(.'Ciu, o uo jornal se IJUbllcou o se-
guinte: c Em tempo apresentare• as 
rasóes que justifica o meu projecto. 

Ora, Sr. presidente, so este erro 
grammntical tica feio, cJmmettido por 
q ~alquer pessoa, muito mais sendo por 
m11o, ,que sou professor de gramma\tca 
a '!'~i~ de 20 aunos, e n«o posso pôr o 
SUJei w no plural e o verbJ no singu-
lar.. . . 

~I!Ço á V. Ex.c. as provh.lencias que 
o caso re~uer. 

E' apoiado o sem debate approvado 
o seguiDte-

Requerimento. 
~ueiro que o Exm Sr. presidente 

enno á competente cummissllo a pro-
posta que a esta a~se:ublea dirigio a 
camar a municipal de S. Miguel de Gua-
nblles, pedindo au:orisaç4o para tro-
car um terreno que a mesma possue na 
cidade pJr outro adjacente ao paço de 
a uns sessões. 

Sala das IOMões, 28 do Agosto de 
1882 -Tocantin1. 

Se.ndo dada a hora, o Sr. presidente 
marca a ordem do din sogumle e levao-
\& a sess:to. --18.• SESSÃO ORDINARIA AOS 29 DE 

AGOSTO O~ 1832. 
Vtc& PasstDBNCI A Do SR. L&Mos. 

SUMMARIO. - J:XPBDI&~'T&.- Par-eceres. -
Ordtmt do dia. - 2.• te tora de projecto1. 
- Di.opeou de commiuio.- Repreoeota-
ç&o. - Categoria do !rogou ia. - Addiü-
voo. - Oboervaçôea doa Sro. J . Luiz, Mo-
rouoobo, Sovoriaoo de Reseodo, S. Ferroz, 
Claudio e Navarr•. - OiYiou. - Additi-
voo. -Oboervaçe)ea doa Sra. Santa Cecilia, 
Paido, b1011olio o Morotuohn. - Catego-
ria do villa. - Diacurooa dos Sro Dru-
mood o Pai·xlo. - Traooforooci• de fa-
&oodao. - Obaarvaçc'lea doa Sra. Tocao tio• 
e V. Café.- Projoctoo. - ltequcrimao to. 
- Ob&ervaçole• do Sr. Soveriaoo de R~
aude. 
A's ll hora., da manhan, feita acha-

mada, achlo·se 'preseoks 32 Srs. de-
putados, falbndo com ca u:a p:trt ci-
pada os Srs Bartlo de Coromandel e A. 
do Amaral. Comparecem depois da 
chamada os Srs. Tocantins e Ferraz. 

Abre-se a ~esslJo. 
E' lida e app'rovada a acta da ante-

cedente. 
O. Sr. 1. • secretario dá conta do se-

suinto-

BX PEDI EN'I'B, 

0/ficios. 
. U ru, do &ecretario do gonrno, en-

.v,ando orça10entu da r dcei ta e despeu 
da cam.ara· mutHcip~l de UbA.-.:..· com-
mtsdo tle fazeo.ra munlc•pal. · 
, Ou.tro, do mesmu, enviando uma· pe-

t:Çllo d~ 1. • oflicial da secretaria da m-
spect orla geral da instrucçl{o publii:ã 
~eucl~ciano CarJO!Io RodrJglles,.., qp~ 
~de , 3 meze;' de l :cooça com veDc-
ctmentos.-A 2. • commi~ao. de fa-
zenda, . . • 
. Outro, do mesmo, euvianJo o reque-

runouto em que a viuva lia José Gre 
gor io Pereira, ex colloctor da ·Bag;. 
gem, pede solução de 11m outro que 
dirigio á assemblaa em 1880 sobrJ) 
alltvio de juros, que lhe fura~ con-
tado~.-A' mesma commusao. 

RepresentaçiJes. · 
U~a, da camara municipal de S. Se-

basttllo do Paraíso, sobre a facturn de 
uma·ponte no Rio Graode.-A' com-
m:s~llo d., p ~ntei e estradas. 

Outra, da mesma oamara, com llll al-
tcraÇ(Jr~ ~eitas, na~ divisas do rcspee<ti-
v_o _muntctpto.-A commisslto. de . esta-
t tshca. 

Outra, da mesma camnra · em que 
solicita diver sas quotas.-.~· segllllda 
C3mrutsal o de fazenda. 

Outra, da mesma camara, soore a 
con veniencia .de ser creado o distrioto 
de pnz do S. J<~do Baptista dos Passos. 
-A' comm.ssãu do e~c.ntistica, 

Pareceres de commissffes. 
O Sr. Jose H:~fino, por parte da de 

rodaCl;liO,oO~rece redigido para 3 • dis-
cussao o proJecto o. 4 e seus additifos. 

Para a ordem dos trabalhos. · 
O Sr. Santa Cecilia,voro parte da 2.! 

commisstto de propo~tas, olfúroce para 
2.• d•scllSS4o os projectos ns. 100, 107 
o 109. 

Para a ordem dos trab11.lhos. 
O Sr. Manoel Fat~stino, por parte 

da commts.ll.o de cs\atistica, offereee 
para 2.• dtscussão os projectos ns. 67, 
U9, 70, 35, 33 e 59. 

Para a ordem dos trabalhos. 
S!o l1dos os seguintes: 
A commissllo de instrucçno publica 

tendo (Jresente o projeclo n. ll9 appro: 
vado em 1.• discussl o, concedendo nm 
auxilio de 2.000$0(10 ao coLleglo dirigido 
pelo padre Amo rim em Pll.a:Jguy :.consi-
derando q ue,só tendo-s;e em v 1sta li força 
do orçamontu prov10clal,poJe-se decidtr 
da cooveolencia da medida consignada 
no projeclo ; con~d.erando que a 1.• 
commiu&o de fazenda costuma destinat ... . .. 



uma verb3 para auxilio de c:ollegios de 
ln.ttr uc:çlo superior, é de parecer que 
o projec:to SE>ja remà'tthlo a essa com-
mls. ao para atteodei•O, si assim o per· 

m~~~eda:~~~~~~e~~8o~~o~~'g~ 1 

1882 - 0 Sena, Blas Fo1·tu, Tetmra 
d4 Motta. 

A c:ommlsslo de ioatrucçlo publica,i 
que foi presente o pl'ojecto o 19, consi-
derando que nlo esti revogada a lei n. 
HO de 4 de Abril de 1839, na parte em 
qu"' creou uma escola de pbarmacia na 
cldnde de S. Joio d'EI Rei, nada tem que 
resolver esta assemblea ; e, portanto, é 
de pat·ecer que 10e julgue pt·ejudicado o 
mesmo prnjecto. 

Sala dlr.• commíaslles. 28 de Ago~to de· 
1882 - C. sena. Tela:t!lra da Mnlla. 

A 2,• conimlsslo do fa2dnda, i que fo· 
ram presentes as representações elas ca-
maras muoicipaes de Grlio Mt•gol e Pra-
b ; das commissiJ~s das obras das lgrejRS 
da Irabira do Campo e Dores da 80:1 Es-
perança e da com~sslo e mesarloa da 
arcbl -coofraria de S. Franci8CO de As-
sis de Mariaooa, solicl ta o do quotas para 
diversas obras; é de parecer e requer 
que sejam e lias rem~ttldas i l. • com-
ml~alo de fazenda para serem atteodidu; 
conforme o pe1 mittlr o e~tatlo Ooaoceiro 
da província 

Sala das ses-ões, 29 •le Agosto de 188::. 
- Santa Cecilia, JotJo L\IL: , J. P. X . 
d4 Vetga . 

A 2. • c:ommÍS$lo fie f..zeodn, á que 
for .lo presentes os projectos n~ 40, 43, 
H, 45, 50, 5.'3, 54, 58. 60, U, 73, 7 I, 
75, 77, 78, SO e 9;>, é elo parec·:r e re• 
quor que snjAo elles .temettid·•s às c••m-
miaslles de nrçaroeoto e obras publicas, 
afim de serem tomado~ na Cf)o$ideraç.lu 
que merecerem. s .. la dai CO>mmi<sõe~. 29 de Ago.tu 
de 18S~ -Sa11la Cecilia, Jodo Luiz, 
X. da Veiga. 

A :2. • cumrnissllo ,lo f11zonda,à que fo-
r lo presentes os projeotos os. 17, 22, 
24, 26, 27, 31 e 39, bem como a 'I r epre-
aenta~llas das commissões eocarr~gadus 
das obras das igrejas de A lftmas e Co o· 
ceiçlo do Turvo; é de par~cer e requer 
que aejl o remettidos'os projectos e re-
prclsentaçõe• à 1 • commtss:\o de fazen-
da,allm de serem tomado< na con~idera· 
çlio quo merecerem e o perrout r o es· 
taJo fi unnceiro da província. 

Sala das commisslle•, 29 de Agosto 
de 1882.-Satlla Cedlia, João Luiz, 
X. da Veiga 

FicAo sobr e a mesa pare. ser~m con-
siderados f'm tempo ct•mpetente. 

ORDEM DO DIA. 
2. • lellura <k projectru. 

Tttlll 2:• loitura o eao Julf ados ob· 

jec:tos de deliberaçdo os de os. 151 a 
1~. 

Dispensa de commiss4o. 
O Sr. Olegario, obtendo a palavra 

pela urJum. pede d :spen:~a da commis-
alo d11 pontes e estrarlas ' 

A casa, sendo Consultada, responde 
pela negativa. o s,·. Olegarw insiste DO seo jJ8o1i-
do e a casa confirma a sua d.ecirll.o ne-
gatin. 

&preseniaçao. 
E' approvado o projec:to de represoo-

t oçâo1 emanado d11$ indicações na. 4 e 6. 
O Sr. Drumoncl roque)' e obtem pre-

foroncia para 11 2. • di"cussAo dos pro· 
jectos DA. 68 e 96 e continuaçlo da 1.• 
do d~ n. 88. 

Categoria de freguezia. 
Entra em 2.• discus1àu o projectll n. 

68, que elova i freguetía o curato de 
S. S~bastilo e S Roque do Bom Retiro 
município d11 Jaguary. ' 

Sa.o lid••s e apoiados ns seguintes-
Additivos. 

N. 1. 
Ficllo pertencendo ao município do 

Mar de Hespanha o districto do paz d.e 
nome Paocladt!, a~ fazendas de Aotonao 
Lopes Xavier tlu Ca, tro, Seraphim Pa· 
checo de Castro, Silvestre Pucheco de 
Muuus, João J.>nquim Boavootura de 
Magalhlles, D. M.r.a J oaquinu Xa\·ier 
do Mattns e ~t·r~llíno Rodrigue$ da 
C. st:a, desmembradas da freguezia de 
S . . P~·lro de Alcaolara, ruuniclpio do 
Jutz de Fo~a; retogadas as di~p.~siçll~s 
eru co:1t ra rto. 

S. R. Sala d~ ~e:.sõos, 29 de Agosto 
de I !!82.-M enelio Pitlto. Miranda 
Ribeiro. M. Fulgencio. 

N. 2. 
A asseanblea legislativa rl' .. viocial 

do Minas Geraes decreta: 
Art 1.• Fica elevado â• Creguezia 

o cur•1tu' do Divino Espírito Santo du 
tuuoicipiõ do Carangola. ' 
. § unico .. A di'fisa da nvT& frf'gue-

zaa começara em uma cachoeira do rh 
C~rangula, em frente A 'fazenda de D. 
Rtta de Lact>rda, subi ri rio acima até 
ganhar a ser ra d.o rio MaranhAo, e 
segu irA por esta e pelas de Arripiados 
da frdguez.ia de S. José da Pedra Bo: 
nita, de Santa Margarida e do Ma· 
nhuassu até i dita fazenda de D. Rita 
de Lacorda, comprebendeodo to-la ~ a, 
vertentes do rio Carang•1la dest:~. r:~ 
zenda pua cima. 

Art . 2.• . R11vogAo-se as dispo·içÕOf 
e111 OOP\rano. 



: Sala das so;<õ<IS, .29 cle ·Ag.>qlo ,,,., 
1882.-J osé R"fin~. 

N. a. 
Fica elevada a di~tricto de paz, oom 

a denomiuaçllo d01 S. Ju$é dta llrt~jaub:l 
do CJrrego Alto, a povoação denomt· 
'llada- Brejauba-da freguez.a de Santo 
Antonto do Rio Abaixo, município da 
Conceiçilo do Sere o, ~enio suas divis:1s: 
a oomeçar do al to da Sdrra ale Santo 
Antouio pelos limites com a freguezi11 
do Morro do Pilar, e á direita da dita 
serra até à fllZenda denominada Ja-
caré e desta, rio abaixo, oomprehE;n· 
dando o salto até a barra do rio do 
Peixo, e ã direita deste até o Axupé 
e pelas antigas divisas da Conceição e 
a do Morro do Pilar. 

Sala d~ts ~essões. 29 do Ago~lo ele 
1882.-C. · Senn . .DI·"mo"d. 

N 4. 
Art. unico. Fica elevado â categoria 

de froguur.ia o distncto de Santll lU ta 
do Gloria, o1o município rle S. Paulo 
do Muriahé, com as mesmas rlivi~as, 
comprehendendo as aguas do ribeirão 
do pai lgnacio; ro!V<•ga<iaJ; 118 disposi-
ções em .:ontra.ri<>. 

Sala de..i se.'\Sues, 2H tio Agosto •b 
1882.- Scmta Cecilia . 

N. 5. 
Art. unico. Fica. croilda a freguezia 

de N. Se~thora do Livrdment ' do Papa-
gaio no termo do Curvello, cumposta 
do dastricto do Papagaio e parto du de 
Pilar. 

§. unico. As divisas desta freguezia 
ser!O as seguintes: a partir da ponte de 
João de Sousa sobre o rio Ptcâo, se-
guirão, pela estrada lia B;~rra até ao 
r.beiralo 13tcudo, por este nbaaxo até 
o r io das Velhas, por este acima até a 
barra do P.cclo e por e;Le acima até â 
dila ponte de Joav de Sousa; revoga-
das as disposições em oontrarao. 

Sala das se•sões, 29 de Agosto do 
1882.- A. Zacat·úts. 

N. 6. 
Offereço como atliti v o o projolCLll n . • 

10.- M ot·el.:sohn. 
N. 7. 

Picão transíuridas da rreguezin de 
Santo Antonio do Rio Preto para a da 
cidade de Paracatú as faz.,ndas do 
conego Maguel Archanjo TviTes. 

Sala das sessões, 29 de Agosto de 
1882.- Nelson. 

N. 8. 
Art. unioo. Fica pertencendo ao 

m unicipio de S. Seb:ut ilto do Paraíso, 
~fsmembrado do de Jacuhy, o distriç· 

lo clM Po~sos, que ti 11lov.t~o • .(, cate-
goria rle fr~guel:ia, com .. '11! suas ac-
tuaes divisas. . • 

Sala das ses~õo.<, 2Y. de Agosto de 
1832.- Claw.lio li. Duar.le • .d 1'91~to 
Velloso F. Navarro. A Cesa1•io. Ket·· 
aole. . 

N. 9. , . . . 
Olfereço oomo additiv.1 o projecto 

n. 143.- J R!fjino. • 
Ninguem mai~ pedindo n palavra, 

encerra-se a discussão e é spprowtde 
o projecto. . • , 

Seguindo- 3o a rl!scu$s~o dos additi . 
vos, silo npprova·Jos sam debate, cada 
um por sua vez, os de us. l a 5. 

Eatra em dlscussao o de u, 6. o 

O S r . • Jo iào l .u l z:-Sr. pre~i
dente, podi· a palavra para requerer 
o a•liamento •la discu;sil:<> deste nddi,. 
tivo, até que o seo rtigno autor nCfi: 
apresente uma P,etiçao rto propl'ieta"rló 
d e~t.a fa?.entla, q ne se pretendó ~rans
f<lnr da rreguez a da Lagoa Dourada 
para o mun1cip:o de Entre Rios, ·por-
que me parect1 que nestas medida, de• 
v~se attender ante~ rle tudo a vont .i-
dc do proprietarin. : 

Bem sei que u men nobre eollega~ 
nutor do a•irlitivo, nprnsenton-o a pe-
dido de uma pe~soa tle Entro R aos, qu9 
muito considero, mas V. Exc. oom-
prelleode e toda a casa que eu devo 
estar de subrcaviso a respeito d'estes 
p<didos partidos do município .te EntT(I 
I) o ,lOS.. . ..,. .,:, 

O S1·. Sevcriano ele Resende: .:.i. 
Apoiado. I 

O St·. J oao /,ui: ... v isto que é Sa· 
bido que es:;e município quer , por ras 
ou por ne[as, augmentar-~e. ainda quo 
para isso lenha tio erguer-se sobt·o as 
ruioas do1 municípios visinhos. 

O Sr .. \foretzsohn:-Nflo apoiadO'. 
O Sr. Jollo Lt,i:::-0 . nobre deputa-

do nilo pode nogur que o município rio 
S. José d'EI-H.ec, nestes ui tunos tem-
pos, tem sido victima, vendo usurpada 
grande parte do soo territorio, mutila. 
dtJs os soos dtroitos; e se o anno passarln 
nilo se tivessem ergnido nesh casa al-
gumas vozes amig~ts para ddtmliel-o, 
por certo que e3te mun1cipro, r aco do 
tradições historicas e que atLida o à hoJe 
do patriotismo e de amor pela liberdade, 
jn ter1a desapparechlo da face geogra• 
pllica da província, somente para satis-
fazer a . insaciavel ambiç&o de Entre 
Rios. 

D'est.a forma compre}l(lnde V. Exc.', 
Sr. presidente, q ~e ni1o}O'lSO votar ,1''110 

.. - ... --· 



~· 8 AlVIVA«e, 

additi.Yodo oolirede,..~do resi'deote nes-
ta capttal, .e assim voa formular om 
requerimento pãra que fique adiarla 
a dPsc:uss4~ (Mwilo ~m; muito ~m). 
. E' apoiado e pcato e'm discussio o 

seguinte 
Requerimento. 

Requeiro que ~1-j 1 destacado o pro-
jeetl_• u. 70, ull\!rccido como 11dditivo, 
pura so[rer discussao a.eparad;L e uao 
prej udic:ar o andamento da ditcu.a~ào 
de~ outrp' additi YúS. 

Sala das Sei'$Õ8!, 29 de Agosto de 
1882,-JOifo·Lui.z. 

O •r~ .lllo~t,zeobnz--sr. pro-
aideute, é absolutamente impruce4"uto 
e -em. rai!Ao algu ma o roquodmento 
do nobre._ deputad., r esideute em Prados. 
:· S. É,xc . . làb, ra 0111 c mplt:tu eu-
gano qu!in.do suppõe quo fui lu•·aJo a 
apre>l!~tar ,este! additivo unicament~ 
P,ara tatis~z·~r a vunta•le . rio um tl is.-
tiucto amigo, a quero mullu prtso, de 
Entré R ios, 

Nilu -é isso iutei r .. mente exncto, Srs; 
é . v.·rd.a'd!l quEI 'tive . car tu do um ci-
,dadao tnu i~•J ;d i atinct.o e digno de tQ•I'a 
a Cllr.a:d~:raçao, carta e~sa quo mustret 
a.9 nu~re deputAdo, na q uul •e ,mo 
d izia que o proprietaric1 dtS!S& íazencla 
que1· realmente passai·& para Eutre 
R ios, . E ''que ,deste modo mais se 
co~ul\a a sua cómmodidade. 

Mu, •t~eudendo a uma ubser v~çilo 
que .!D& f~. o nobl'o df!putad, . ne~~~~ 
occescao, ré~ol vi . agunrdur a cqega•l~t 
do . reque~imento du. refuriclu fa~eo
deiro, para justificar melhor a s~a 
justa prJ!V.D~. tirando assim todos 
o&oscrupulo:~ dos que p.rctendiao op-
pPr-~ â pa~sagepl do prujecto. 
. H•!D~m tÍI•e cartas Cl>mmuniC3.DdJ-
me a rcmi!SS!l do r~>q ucrirnento; mas 
o q!Je;é ve1dade é quo nAo o re~bi, 
e gue n,m .. na s~~rutaria deste: ~srt 
6e ac'ha, donde ' tnfari que talvez se 
houvesse t~xtrayiado. • • O Sr. J94o 4ui;:- Se \'ior, de:;de 
ja !irpotheço,.IJ:ie o meo voto, 

O Sr. N.orel,a'SOhn:- Mil!l a minha 
p:~lav.ra , ; ~sseverando ao nobre depu· 

. tado. que tivl!, carta em que se diz que 
tal requerimt.~lo foi remettido, deve 
me.r~cer á l!qito e nilo pode o nobr J 
d.eputado pôreoi ~uvida o qu«j ~s.~eve)O. 

.,V. Exc. niQ pode pOr oro d~jvià!' a 
.mioba asseveraçao, o rem lampoyco 
d~J.!.i~a r qutl e;;.te cidadao quoira a 
paa·agem de que se trata no additivo 
em discusalo; tantA> mais quanto é llért.o 
'.!lU? .. ~~ ·se· aqui •leito muJta~ ~ !D~itaa 
· 'rqetere11çias do taze11dat, tem &e rem 

apruentadas petíçõea dos respectivos 
J!roprietario~ (Apoiado~). 
Al~m d is.:so, Sr . pres.deuto, accreJCe 

quu n&o se traia da tranff11reucia da 
fazenda pc·opriaruente, por que a.ta ja 
>~ acha na município de Eutro~ Rio•; 
trata-se d!l trau~fercncia do uma pe• 
que na 1 arte dulla, q\IO acha..se no IIIU· 
uicipiu do S. José d'El-Rei; dahi a for-
mal oppos:ção do digno l'epresontante 
de&S:l zona. 

Oru, ju 1 ê V. E:r.c. quo esta pe-
'}Uena alter.aç&o nrt estatis llca ulo 
i'OJe t1·azer cl~vantaglm para o u•u-
uicip.o lle S. Ju~é d'EI-RJ:; é uma 
~~di da que •Ó tem por 11111 propor-
ciOn~r commodidado uu fazendorro .que 
a requer. 

Purtaul<>, uma vez que o nubre de-
putado não tem exigido -ost.a apre-
'uuteçâu de requerimento da V~t rte 
o1u outros pnljuctu~ idcnticos, u&o pode 
C··m justiça fazel-o ne$te caso • 
. li:~ garant • á V. Ex ;. ljUe ha re-

q uenment.o, e que a peS$Ou do quo se 
ll:!lla deseja tn.tanternonte sua pall6&-
gem pn r a li:n tre Rios. 

Qnanlo à pre\'ençilu em que se acha 
o nubro c.leput.atlu, a rospeilu do proce-
c.llmenw que tem tido Entre Rios, n4o 
lho~ acho ubsolutámento raslo alguroa, 
porque, c.le certo tempo para cà, têm-te 
desmembrado Creguezias d.> município 
que teubua bo:urt de representar, para 
lnoorpor~tl·u" ao termo de S. José d'EI-
Hey. que é rept·esentallo pelo nobre de-
putado. 

o S•·· João Luu.-Ainda o anno pu-
aad:> tentou·se aupprimlr o muAicipio 
de S. José. ' 

O Sr Mo•·etzsohn: - Quant.o ao muni-
cipro do Eu'tro Rios, tem-se votado nes-
ta casa algumas medidiiS que con~ultlo 
suas u rgeo les oece:lllidatles, mas é certo 
tambom que apenas Ogu'rAo nas col-
lecçõos e nlo têm execuçllo. :sao ·leis, 
cu1uu se diz; 'par·a ingtez vcw. 

Sr. presiJE!nte, é' a t.• vet que O'cca-
po 1\ atteoçlu desta 'usemblea Sobre 
oegocios de Entre Rios, e o faço porque 
Dl u acho prooedencia algllma .na -ep-
posiç&o quo fu o nobre deputado li me-
drda que tive a honra de apresentar • 

O crdadao de que se trata ja teto a 
sua fazenda Do mupicipio de Entre 
Rios, . menos um pedaço de terra, •1ue 
pertence ao de S . .l'osé 

O Sr. Joao Lulz:-'Oaranto que nao é 
assim; conheço a fazenda e o seu pro-
prietJrlo,e eswu mais no caeo de pr~nar 
tnfurmações. 

O S1. M orel.uolm:- 0 nobro clcpl ta-
do tet·ia 'rasliO para requerer o adia-

·mento da disc'U.~sao tlesta medida, se por 
veatbra O lnWre$1&dO UIQ !lOQVVS" tA-
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viaJo sua peti~ n o.~ln c.'ISII, o quo 
parece tor so desviado do seo desUno 
(nllo sei ;:or que ruio), como mo infor-
ma peaoa que 1ne merece •nteira coo· 
Oaoça e olo pode deixar lambem lle 
merecer a do nobre deputado. 

Por1nnto, coo~ldero como um neto in· 
jotto, inteiramente dissocante dos pre-
cedentes dn usemblea., a rejeição du ad-
ditl v o pelo facto de nllo estar presente 
a petiÇIO do cldadllo de que se trata, 
quando em outraaoccasiões, levada uni-
camente pelas Informações dos ropre-
sentaotes do~ diversos dlstrictos, olla 
wm aduptado medidas idenlicas, iodo· 
pendente da.' formalidades quo ora se 
e:liJem. 

E o quo Unha a dizer, e acredito que 
a nssemblea farfl justiça de approvar o 
addltivo. 

Todas as nzos que mo for possivt>l 
levantar minha voz a b~m ilesse muni-
clplo,que tanhll a honra de representa•·, 
fal-o-bel da bom grado, por que estou 
~pacitado de que advogarei sempre 
uma causa justa, e, em quanto assim 
procede•·,.Jiz mo a coo. c•encia que cum-
pro sempre o do ver e corr~spoodo à con-
lluoça quo om mim foi deposí tndn pela 
maximn parto do eleitorado do Entro 
Rios. 

Silo estas, Sr. presidente, as obser· 
vaçó2s que tloha a oxpender, o acre-
dito que esta as.<emblea ra rA justiça, ap-
pruvaodo o additivu em dlscussllo. 
(MuUo l/em, mutto bem). 

O &r. &e"erlano d e fte · 
l!lende :-Sr. presidente, muito sinto 
achar-me em divergoncia cum o mou 
di&tincto collega e amigo, digno repre-
aentante do pr1meiro districto, no as-
sumpto que ora nos prende a nttenÇIIo. 

Me parecem muito procedeotes as ra-
sõus produzidas por meu est .mn vcl 
colloga de d1strícto, impugnando o 
addítlvo, que se acha em discu.~são. 

Tenho-me pronunciado, ne..ta casa, 
no sentido de attender-se, em medidas 
desta ordem, as ju$las manifeslaçõ~s da 
vontado populat'. trazidas a &>ta as-
semblea por mei~ de represe~tações: 
pois aos povos mu1lo de pe1 to mteres-
sam ou prejudicam as alterações na 
estatística. (Apoiadcs). 

NIJ.o posso, consegu•ntemente, deixar 
de prestar moo Toto ao requerimento 
do i Ilustre collega, que, para dar as-
sentimento fl passagem do addi1ivo em 
queatao, exige ~e apresente pedido do 
c1dadao, proprietarto da fazenda, que 
se pretende de~tacar da freguezia da 
Lagoa Doarada: 

Sr. presidente, nllo me parace reg11· 
lar propor•se a transfereocia de uma 
·tullada, se~ ~ue se demonatre de 

• 

motlo evidente se1· OS'13 a vnutado •lo 
seu possuidor . {Apoiados). 

No caso vertente pode dar·to o 
facto, u_m a vez adoptado o addit ivo, 
transfermdo a faz~nda do chladlo 
Joaq~im J~ Vieira para o mtinicipio 
de Kntre Rtos, de ser olle conlraria,..Jo 
em sua vontade e prejudicado em se w 
interesse'!. {Apoiados). 

O meo illus tre amigu, autor do addi-
tivo, procurou sustental o, upoiando·se 
Ul!lca~e~te em, uma ~rta, que lhe 
fo1 d~r~g1da de Ent re R•o~. solicill\ndo 
es.sn medida. 

Sr. pre.ideo te, deveuto-nos precave!' 
cont ra o que OCis \'Om do novo municí-
pio, quo M o cessa rle cogitar meios 
parn so enriquecer, a inda quo li cus ta 
da rui na dos villinhos, que o cercam ...... 

O Sr . Morel:solm :- Acho que está 
no sou direi to, procuraod J augmentar 
seu ter ri torío. como o fiiZem todo R oR 
outros. 

O S1·. J oao Luiz :-Na pa.'ISnda le-
gislatura intentaram nniqudnr ('0111· 
pic tameote o u1ou munic•plo. 

O ::;,.. Seve~la~•o de llesoiUle:-
Nào so o município ri o S. José d' El-Rey 
roi ameaçado de morle, como tambern 
procurou-se arruina r o antigo o pro!~ 
pero muuicipi.1 du B.>mfim, v tct1mn 
dl!S t>speculações polil icas , que classi-
ficarei de immoralitlade; serv indo a 
eleição de deputado geral. ....... . 

Uma Vo~:-lsto é dur o! asporo ... 
O S1·. ~eoeriano ele Resen<le:- Nao 

penso, como 1'alleyl'and, qus a pala vra 
rosso dada ao homum para occu lta r seu 
pensamento; nos foi concedida para 
chumal' ai cousas pe lo proprio nome; 
- será rutle a fr .. nquoza; porem isto 
ostn no meu caracter. 

O Sr. G. Penna dá um aparte. 
O :$?'. Set·erian~ de Rese11de:- Sr. 

prefidenlo, nllu podemos nuxtliar taes 
emprt>h ndimt ntos, que ordinariamente 
prOJUdícllo publicas IDtere,ses e que EÓ 
Sl tmpoem pela satisíaç! o de capr•chos 
do mumcipío3 afanosos em estender seus 
l!omlníos. (Apoiados). 

O S1·. M orelllzson:- Entro-R ioaestn 
sempre no mesmo estado e a té tom sof· 
Crido. 

O Sr. João .Lui.J:-Niio tom sido 
pOt' falta de tentativas. 

O Sr . fleveriano de Rcsencle:-Sr. 
prcsidoote, nego meu ,·oto e protl)sto 
conh·a a medida proposta, nso. só pelo 
que tenho addozido, como tambfm pelo 
medo pelo quat se querleval' a elf'elto 
a aonexaçao de um «orritorio, isto é , 

, 
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sem petiçllo, em que o interessado ap-
pareça just •ficando a utilidade de~se 
projecto. 

O Sr. Jodo L14ú:-Muito bem! 
O Sr. Severiano de Resende: -
J.>esde .quo appareçu o proprietario da 

IUdiHia em questão (nllo por terceir>t 
pessoa) o ro.:IJ\maudu, Mo me opponho 
o votarei para quo soja convertido em 
Jui e additivo do digno duputado f&lo 
1.• dhtr icto. 

Por em quanto, acompauh·' o autor 
do roquer:mento que so dhcute; o insto 
para qu.e nos ~eja Jlrdsento a petiçao do 
proprittu r :o da f~zerulll dispu tuda; o 
que nllo será difficil, porquauto, ~e
guudu •lcclarou o n~bre depuhtlu, Sr. 
Dr. Morethsohn deve ellt1 achar·SJ na 
~Juc ret.t.rh da as<ernblea ... 

O Sr. M oret.:sohtl:-V. Ex c. co-
nhece em Entre Rius o nO$Sl> distincto 
c..-roligioMr io, o S•·· Joaqu.m Ribeiro 
de OI iveira 1 • 

O Sr. Severiano de Resende:-Não 
tenho a honra de conhecei-o pessoal-
mente. 

O Sr. Moretzsohn:-E' t1 ho do 
cheCo const·rvad r d'uquell .. mun1cipi" ; 
foi cuo cidadllo, que escreveu- me nesse 
aentido. 

O Sr. Seceriano de Resende.-Me-
rece· mo toda u con.ideraÇJlo a pessoa 
a q 1em V. Exc. se 1 e f11ro; mas nao no~ 
podemos levar, em negocio~ de tal na-
tu rezá, por in(ormuçOos 1 art:cularos, 
por mais insuspeita:~, quo se digã<>, 
por quanto os desejo~. t1 palxão,dâo lu-
gar a enganos o a procipit.uç<Jes. 

Sr. presidente, feitos ostos brev~s re . 
paros, souto-me ccrt.• de ba ver funda-
montado de modo claro o meu vot •, em 
apuio ao requerimento em discussão. 
(i\luüo bem). 

O 8r. J oão Luiz 1- Sr. presi-
dente, n4o quero alongar a discussão, e 
mesmo nil.o teria o que accrescentar âs 
considerações que judiclo~amente aca-
bam de ser feitas pelo meu honrado col-
lega, deputado pelo O. • districto ; assim, 
faço minhas as suas palavras, e sento-
me, pedindo aos meus nobres collegas que 
votem pelo requerimento. (Multo bem). 

Encerrada a discussAo, é approvado o 
requerimento. 

E' aprrovado o additivo o. 7. 
Entra em d iscus~Ao o de n. 8. 
O ll!lr. ~llveetro F e rraz : - Sr. 

presidente, venho apenas justificar o 
meu voto em sent1do contrario a este 
additl'l"o. 

l'ia sossao passadr, como V. Ex. sabe, 
Sr. presidente, foi restaurado ou creado 
o município de Jacuhy, ficando composto 
de d)lat 911trae frPJuezlae com pequeno .. • • 

territorio. E', portanto, um município 
P<'qucno, ja em terrltorio, ja em popu-
laçto. 

Ora, nestas condlçOes, poderemos aio-
da votar por um projecto que nl dimi-
nulo· os elementos de vi..ta daquelle mu-
nlclplo e enfraquecei-o ainda mais f 

Si é lotençao da auomblea aceitar o 
udditlvo, serã melhor acabar com o mu-
nicl~io ~e Jacuhy, riscai-o do mappa da 
proVIDCia, 

Nao preciso filler maia do que esta 
considcraçllo par:~ justificar meu voto ; 
n casa proceda como entender. (Multo 
/'Jcm). 

O iir. C laudio 1 - .Sr. presidente, 
bem longe estava da minha prevlsao o 
to r de occupar hfojo a tribuna, tomando 
pl rte em uma clh,oussao, pua a qual 
nân me acho previamente preparado. 
Entretanw, as objecções que acaba de 
f:tl:er o nubre <lepu~do ao vrojecto que 
ao d1scute obrigam-me a, vencendo to-
olas as difficuldadea, vir sujeitar ao illus-
trado criterio da &.isemblea algumas 
con~i..teraçõas, que militam em favor do 
mesmo. 
" Admira, Sr. presidente, que, tendo o 
12.• oJistr•cto dous representantes, o il-
lustr.~ Sr. Navarro, digno membro da 
mainria, e o humilde deputado que ora 
occu1.a a tribuna (tido npotaaos}, entre-
tanlu fosse este prc,jocto Impugnado por 
quem não conhece porfellarnente os in-
teress"s d'aquelle digtricto. (Apoiados). 

O Sr. S . Fe•'T'a;: - 1\llo conheço tan-
to como V. Exc. m11s sei que esta me-
dida vai causar desfalque no municipio 
do Jacuhy, que ja é pequeno. 

O S1·. C.:laudto: - Mas V. Exc. nllo es-
tâ perf11tamente habilitado e nem nas 
condiÇÕJS de avaliar a convenlencia do 
projeclo: eu rl'sitlo dis tao te df Ste dis-
t riclo pouco mais de legua o o meo nobre 
coll('ga, o Sr. Na varro, á maior distancia; 
e, portanto, estamos mais no caso de po-
dermos conhecer melhor as vantagens 
qoe da medida resultam. 

Para mostrar que nAo havia da mi-
nha parte a miaima Intenção de offen-
der quaesquer interesses indlvlduaes 
oo polltlcos, o sim unicamente promo-
ver directamente o bem publico, solici-
tei do meu nobre collega de distrlcto a 
sua assignatura, e ella ahl se acha no 
prnjecto. o $r. X. da Velga: - 0 que é muito 
sigoiOcativo. 

O Sr. Claudlo: - A raslo que me de-
te rminou a apresentar este projecto é a 
uguinte. 

As divisas do município de Jacuhy 
cortao importantes fazendas, como a do 
Campo Altgre e out ras, retultando 
deste facto pertur baçlo para •• relações 
cíveis, visto como algun.s fazendoiii'OS 
morao no municipio de S. Sebaauao e 
outro•, a preva lecerem eaau 41•isav, 



tA! rito ole pertenCer no município •le Ja -
cuby, o, por consegoint.e, do ir de-
mandar j ust1ça â distancia de 4 p:~.t·a 5 
leguas,deixando a ctdade de S. Seb&stillo, 
a duas IPguas ~e distancia 1sto, .alem 
de lncommo..to para os parLicuiares, 
po.te dnr lugar 4 conl!ictos outro as duas 
j urlsd icçõ3s. J.;l$ a rasao que me le1·ou 
A apresentar o projecto. (Multo /lem). 

O Sr. X. da Veiga:- Demonstrou per-
feitamente a Ju• ttça da cauo;a, • 

O 8 r . Franel~aeo No, •a rro ' -
Sr. presidente, representanr.o, posto que 
ob5euro (n4o apota®s) do I :!.• districto, 
julgo do 111eu dever fazer l•geiras cun-
slderaçõJs COnl relaç4o QO prQjl)cto que 
ora se discute. CJnbeço de pêt·w o ter-
r i torio que se pretoode desmembrar do 
termo de Jacuby o nnnexat· ao ·de S. 
Sebastillo e sobre o qual versou ques. 
tllo: entendo que consultar·se-ba a com-
modldade de seus habitantes, si es ta as- · 
semblea adoptar a medida proposta, pois 
que tê m alies all l todas as suas t•ela-
çcJes commerciaes e pnrl.lculares, e, por 
Isso mesmo, desejao desprender-se do 
Jacuhy, a cujo tE~rmo portonc11m aciuai-
mente. · 

Jac uhy nllo solfrerâ com os ta desmem-
brnt:-ilo, pois quo oito preciM desse pe-
queno territorlo para IJOrler mante r-se; 
e , demais, si o ao t! elle um te rmo d::ts 
melhores da província , nAo estA tao re· 
duz ído, corno di,se o nobre deputado; 
a ntes dispõJ de boo3 ele111on tos do vida. 

O S1·.Siloesb·e F e1·ra;: - F:IIus pedirólo 
a paMagem1 

O Sr. F. Naoal't':J: - Nao ~oi ~o o ll- , 
zerlto, mas teubo Informações que a do-
&ejllo: louvo-me nas palavras ~u. meu ii-
Justre cdllega !Íodls(ricto, quo nllo vi-
ria aqui propor' uma medtda quo cão 
esteja de accordo com a vontade dos 
habitantes d'aquella povooç4o, que dese-
ja a sua transferencia para$. Sebastião. 

.Nem sempre mOtlidas desta o rtl em sAo 
aqui decretadas medta~te representa-
ções dll povo, que, depoSitando conUança 
no seu represeotanr.o, expõe· lhe as $Uas 
necessidades plra que sejtlo alte ndid:u 
aqui. 

•r endo, pois, o projecto o seu funda-
mento nestas rosOes e nas que \lo bt·i-
lhantemente forlo expostas pe lo meu 
distincto collega de dlstricto, declaro 
que voto pela traosfere ncia. (Multo 
bem). 

u Rr. Rilveetr e J."e r•raz:-
Sr. presi•leote, sinto profundamente 
achar-me em desacconlo com 0 :1 no-
bres deputados represauhntes do 12.• 
dístrícto eloitllrlll da pr.>vincia, puJ"<: 
q ue ambos me merecem considera-
çlo, o, se to.mei a .palavra para impug-
nar o additivo que se di~cuta, firma· 
do> por suas Excs .• fo,~i meo 8m chamar 
• aUenç:to da al3emblea para que nlo 

. I' 
fome 1·otnda um:t mo·llda que ep tçudo 
ser prejurli~ial âo município do Jacu h) , 
e que ,, é realmcn te. 

Pe la lei n. 2784 .te 22 no Soleml>ro 
de 1881, fui crca<fo e~ te municipio, . 
COlllp(>ndO•>O d~S 'fJ OóU8ZÍII8 dos:· Üjtr• 
lus du Jacuhy, ele vntlu it categoria du 
v'illa, :\1untc S&rl l'> o S. Pe!lro ,da 
u.n ~4?· dosmembrud~ :tqup,lill •lo mu-
lliCtpto do S. Sebashtto do P:traiso e 
esh do de Cubo V erdc. 
. O Sr. Naoarro:-Tt·es iro~gueúas 
1mportan tes. • · 

O Sr S . Ferra::-Assirn p'rnêaden-
rlo, a nsse•u blea l'l'alicou utu neto de 
ju ~liça, porque dosde mui to estava ;na 
conscionc·a publi:a a nccessidudo ' •ltl 
uma r~paraç1o aquoJie lliUII ÍCÍ JiiO, ljS· 
surn pto s>bro quo nii'• q uoro falia•· . 
para n:'lo iuco>rnmudRt' os rncos nobres 
collogas da oppvsiçilo. , 

O S1·. T . da M olla:-V. l!:xc. nãn 
nos incummoda, nn CI)Ulrnrio, d·á-nos 
mutto pr.rz~?r. . 

U S1· S. Fe>'l'tl.;:-CrennJo ll 1.1.: 
municip o, o de S Scb.~> tiâo <19 Pa-
rníso licou 'aind 1 e m lu 11$ cim•liçvcS, 
i ~lu ó, com ou tras fr·l!guez•as. com 
as quaos se tom rna111irlv o po lo con-
tmuar a manter-se perf.:it11rnBtile, l\O 
pns.o q ue o do Jncuhy n:ll tlcuu ~~~~ 
tno bons element'l:õ •lo vida , é a penas 
1•ia vel. · 

c., mo V . Exc. ~ab3, fui um elos Rro-
pug undot'llS .da re1lmraçào d•l muuici -
pi 1 de Jncuhy, e pol'tnn lu 11110 era de 
:'I•IJllÍI'a r que eu vios;o hnjo, p o1· at/Wl' 
pater110, defemlel-.1 dll gulpc que ~ 
lbo que r a tir.1r , e pam allondor t.am- . 
bem a pudtdos muito j ustos quo tonliodll. · 
Rlll•jpS resu.ltlntes nu 12. • dtSII'Ícto o>i 
qu.lus sempre me honrarão com a sun 
conllanç.r u •l t,·cr~as r ...zes mo t~m cn·· · 
oarreJ!ado do negl)c:os de um ou on tro 
município d'essd dís triclo. 

F1c,, msim respvncl rdo o quo disso l't 
nobre do pu ta do roside n te em S. Seb~s: 
tiao do i>ara iso no principio do seo 
discurw. 

Sr . presidente, a lcm destas cousídll-
rações que eu acabo de fazer, accresco 
outra, muito impot wnto; e~ll) n1ldi ti ro 
con~ignn umu moditltl quo nito fui 'pc~ 
dida pelos habilt1ntes do dis tricto ent 
queslilo, o que quer d i1.or qoe e.tào ~aJ 
ti , filitos e m S. V.1rlos rio .lncuhy; e o 
o.to rr.nii um motiv li quo 100 le va a 
vutar contra o addit.vo. • • 

Ex ternando assim o meu modo de 
ponur, decl11ro quen:lo raço q uos t!O da 
adopç4u nu nl\0 d& med ids, ntlo pey~ 



• 

, ... ~ . ANNAEA. . ., .... 
aos meus amiso~ que me acompanhem; 
votem como eotende\"em de justiça; voto 
cont1 a o additlvd, por J.olgal-o iocoo-
veoleote, correndo a i<JSpoosabiJidade 
da sua 1101 te. mais immediatamunte, por 
contai do• oubre~ deputadu's represen-caatet dJ 12 .• diatrícto. 

Nioguem mais pedindo a palavra. 
encerra se a ditcu~aio e é approvado 
o a:dditivo, 
' E' ·approvado sem debate o de o. 9. 

Pas,a o projecto â 3. • discuuAo. 
Di"istu. 

Entra em 2. • discosslo o project·1 o. 
96, que estabelece divisas entre os ter-
moi·deS. Joio d'El-Rey e S. José ii'EL-

'Rey. 
Slo lidos e aFoinàos os seguintes 

additlvos. 
N. 1.· 

Olfereç' como add'itivo no projec1o 
n. 96 o prujecto seguinte: 

A auemblea provincial de Minas 
Geraes decreta. 

Art. 1. • Fica.o pertencendo á fre· 
goezia de Prados e desniembradll.~ d~t 

·do Caraocfaby as fiiZeodas de Wence,;-
lao de Suusa Co-ta e Francisco Ro-
drigues Montes, e bem assim a fazenda ' 
que foi do finado Luiz Ah·e~ Bello, I 
exceptoando-se as partes que perten-

. cem a Joio Alve~ &llo e a José Ros:t 
Bello. 

Art. 2. • Revogllo-se as disposiç<Jes 
em c· •ntrario. 

Sala das se>SOes, 29 de Agu. to de 1 
1882.-/0<W Lu!.: 

N. 2. 
Olf~•·eço como od.Jilivos no P.r,.jeclo 

n 9J • s projectos ns. L 48, 163 e 202. 1 
Sala das ses,a~~. 29 de AgustJ de 

1882 - J odo Luiz. 
N. 3. 

Otrereço~ como a•ldilivoao projocto a . 
96 o~ de ns. 67 o 69 ,adopladoi em I. • 
dtscuasao. 

Sala das se~, 29 de Agosto de 
1882.- Santa Cecilia. 

' N. 4. 
F •ca rev,Jgado o § I. • da lei n. 

284;3 de 24 .Je Outubro de 1881. que 
creou o diJtricto de pat de Monte 
Y t~rJe , municijliO do Mar d'Ho~panba . 

Sala das seiaae~. .29 de Agusto de 
1882.-Menelio Pinto, Tocantins, M. 
Fúlgencio. 

N. 5. 
Offereço como addi&ivos ao prujecto 

em ditcu~a4o o~ de o~. 132 e Ja3. 
Sala d111 l'es>Oes, 29 de Agoeh de 

188~.-A . ZaCtJrial. 

N. 6. 
Fica rerlencendo á parocbia de 

Uberaba a fazenda denominada ...... Pc-
reiru-perteoceote ao cidadlo Jolé da 
S:lva e Oliveira, d~OUlmbrada da 
freguez"a de Dores do Cámpo Formo~ ... 

~ala das 88SWes, 29 de Agosto •le 
1882.-F. N avo.rro, W enceslao. 

~ 7. 
Art. Fica pertencendo á !reguezi 1 

de Cataguaze~, deKmembrada• da Leo-
p31dioa, a fazenda do cidadlo Pedr.1 
Antonio Furbdo. 

Sala das sessOe$, 29 de Agosto o!o 
188~.-M oret.nohn. 

N. 8. 
Ficao tronsferid~ para a freguw.· a 

e termo de Cabo Verde, desmembradas 
da freguezia da Coocel~o da Boa Vis· 
ta, tet mo de Alrena~. as fazendas dn 
P11dro dos Santos Vianna, José Joaqu i111 
de Figueiredo, Jolu Mes~ias dos Santos 
Vianna, Franci.co Sabino de Figoei-
redu, Caadido Ant•mio da Silva, i'' ran . 
Ct>CO Antonio Coutinho e Sttl.ast iau 
Jusé Marlins; revogadas aij diapoaiçÕell 
em con l i &r lO. 

Sala d~s sessões, 29 de Agoeto o!e 
1882.-F. Nar;arro . 
En~errada a discusdo, é ap1•rova.'o 

o pruJecto • 
Seauindo -se a discuss&o dos additiYO·, 

são approvados, sem debate, cada u1u 
por sua voz, os de os. 1 a 6. 

Eutru em discusstto o de n. 7. 
O 8r. 8ant.a Ceclll a&-Sr. 

pr8$idente, oao estava pr01nnido para 
vir á tribuna impugnar este additivo, 
nllo espera v a me amo que elle fosso 
hoje ayreseotado ; mas, desde qu1.1 
aclut-se em ditcuado, Dllo tenbo remc-
dio sendo vir declarar á as!emblea quo 
estou perfeit:tmente informado de qu11 
11 fazonda deste cidadllo, I 'oolro AnlO· 
uw Fur ta<lo, ae acba em posiçllo tal, 
que não yoJe absolutamente ser desau-
ne:xada da freguezia da Predade e 
anuox~t:l~t â de t;ataguazes, aem levat• 
comsíg.1 grande parte de territorio, que 
fic:a râ ~tinda perlenceoolo 110 município 
da Leupoldiua. 

Tenho sempre votado pelas medid&i 
de e. tal stica, Sr. preaidebte, e deEe• 
jaria cunlluuar a p•·oceder assim. Uma 
vez, porem, que tonbu informações do 
~aa da PuMiadu, que declaram qu11 
esta fazenda acha-111 em ~ea contlíções, 
vou requerer que aeja dtatacadu o atldi-
t ivo ~ · 1, p~tra ~·· oppÓrtuuameute 
dtliCulldu e..om 101111 esclarecimeow-, 
(•Vuito fJem). 



E' apoi:vlo e poalo om rlis~u~o o 
segu"nte- . 

RequerimenJo. . 
Requeiro qiiJI _ .aja ,dlll~c,&Qil o addi-

tivo u 7 e adia.da t ~ua di~cuss4u até 
que ao oiça a ~p~peito llll ·oamaras 
muhicip.•e~ <le Leopo,ldjpa e ·Cata-
guazes. , . • 

Sala das sessões, 29 do Agosto de 
188'~.-Santa Cecilia.. 

O 8r. More tzeobn : - P.edi a 
palavrà so~eõto p~ra _declarac à casa 
que (ál simrlt-s pJr lador de um reque-
rimento desse c .4ad&o par'a Oll~â a~sem
blea. Eotreta~ato, sujeito-mo ao que os 
meua honr ados collegas d~idirom. 

o l!lr. Palxão s (N&o tomos o seu 
dlienrso). 

O t\r. 1Ke o e lld 1 (Idem). 
E' apoiado e posto em disc:usS4o o 

seguinte 
AítdUGt~. 

Acorcsoente-se:-sendo destacado o ad-
diti VIl e remeuido à coromlaslo de es-
tatislíca, bem tomo o requerlmen~o do 
petlcionario, Pedro Antonio Furtado.-
M enello Pinto. 

Depois de algumas observações do Sr. 
Drumond, o Sr. tlfenelto requor 4! obtem 
a r.eti rada do seu additamento. 

Continuando a discuss4o do requeri-
mento, ó este approndo, sem rna•s de-
bate. 

E' approvado o adJ i ti v-> o. 8. e passa 
o projeclo à 3, • dbCU1184o. 

Categoria de vi/ta. 
Continua a 1. • dlscussll.u do projecto 

n. 88 que eteva à categoria de villa 
a t'reguezia de San\a RI ta clo'Rlo Claro. 

o 18r. Dru1DOods-Sr. presidente, 
o projecto, que se discuto, ~rata de sa-
t ilfuer a uma g rande necessidade pu-
blica. 

Sabemos e ocioso é di1er que, em a b3o-
luto, a craação de munlo•pios é sem-
pre conveniente .•• o Sr. X. aa Velga:- E< qunsi sempre 
Inconveniente. 

O Sr. DrumGnd ... ~orque, se o povo 
t\ver mata perto de sua casa a adminls-
\ raçlo da justiça, melhor garnutldos 
floarAo os seus direitos. 

A oreaçiO de m1111iélpfdil é aiodá con-
veniente porque, como o aabeís, ~ uma 
IU'dento aspiraçlo reyogar a le1 que 
creou o lugar de juiz wunlclpal, maglll· 
t rado temporario e,por Isso, mal$ op~Jl!!· 
nos dependente .d.o governo, .lixa r o 1ypo 
constituctona l para a magrstratura ilo 
pab: dando- lhe vltallcldado e tndepeo-
denáa. Oreio que brevemente teremos 

• j ub:es vita lícios, jul101 parpetuo~, e as· 
sim eatllfolita uma Imperiosa ex1gencla 
aootal. (.Apot4dol). • . se assim Cor, set A '{ma peoeuldade VI· 

.tal t ratar-se de augm,nlar o. 0 11111ero 
~"' muolclpios, ~ra. se dlvtdlr com 

•• 

. ~gualda•le n sommn tll\9 :atlrlbulçiles, 
1m postas pelas leis aos maglstrndos. 

Ksta é uma ~ali ruõ~. ' OU\r& é a 
. facl tldade ~': . a,drnlolstra~o ~a Ju, t j!(&. 

Mas, com relaçjh ao proJeoto de q be 
se !rata, para que poísil. eite tol'l•'íi'r-se 
vlncl! é néêesstlrlolq\le ·se dêem c!ftll.às 
cl rcamataócillsf'que llilo ~u &ll torisem 
n sua approva<}Ao; corilO pos•~garab
t i r a permanencia do muok:lpiu,d4tJllle 
ae deamemb11o tar'dtoriOll .pa~a· compo· 
rem o que se pretende crear. · 
~ questao que ~~os 11 ventilar é 

se a ~rea,Çâ!l d,o m-q •icipiQ do S. IotH a 
. uo. R:•? Cl.~•,o _!mpyrta a suppresaão ou 
:.~ntqullameo~o d .. s muniolptos tloode se 
reli rio fregueziM, pàra comporem o 
novo. • 

CoHocad'a a q ue•Ulo n~sle terreno, e 
óxposta' as rasões que millt~ em 
r. vor da med•d.a, acrdd it.o que, a .casa 
fillll â coropletamepte , h,bil itada. para 
reeonõeoer 1)/W só a yiabilidade du pro-
ject?, como as c? n•lições de manuteh-
ç4o que tem o muoicipio, de. que silo 
roti radas alj!.umas fcegu ezias. 

O m u oi c i pio 'p rojectado te r à ,p 'r sede 
a freg11ezia de SAnta Rita do R io Cla,r o, 
•!esmombrada do mun i~ipio de Cabo 
Verde. . , . 

O St· S. Fei\ "IU :-Com qull 6ba 
Cabo V erde t -

O Sr. D1·umonà:- Chegarei la. 
A. •• este muni~ipio &e anne:urâ a fre-

guoz•a do Bum Jesus, tambem t traôa 
de · CabJ Verde. · " 

'frafá-se agora de domousLrar se 
e311LS duas freguezins t~m eleauentósque 
possao garant;r a pet;manenoul.do ,mu-
nicipio , e se restaq ainda elementos de 
vida pára Cabo·v erde, dond.e ~o ellas 
desmembradas. • 

A freguezià de Santa R ta lom uma 
população de 7500 almas, o a de Bom 
Je$US dO 3500. . 

O Sr. X. da Veiga:....,.Oqde consta 
isso 1 • 

O St•. D1·unw,~cl: -:-Sito dados. fP.J'Ue• 
cidos porjpe~oa quo, alem do , con\hl· 
cor perfui tamcnte a . pnpulnçao d~5es 
I ugarcs, !Derece nos tqda confiança ; 
o n11S:O illu.st rado r,allega, o Sr J:.tfa· 
varro. ~~' 

F.ca, pois, o município, com . l~jOOO 
almas, população sufficiente par~!pô~or 
perdurar. , 

A freguezia de Santa Rita d;ispile• -de 
pessoal habili tadissimo para os..car!Ws 
publ:cos, o n'.ella 'j ' se desooTolve a 
cul~uça do café O!D proporções a nima· 
duras. . 

O Sr. X. ela Veigà:- Está bem in· 
for mado. 



O Sr. D1·umond:-Pélo n\'811 ccJll~, 
a q~e j:~ 'ine réferi. se 'é ' facto ~ue acluaimeute a cul· 
~rã 116 ~ré. em virtude aa baixa que 
'~te i{euero tem ~lrriilo 001 grande! 
merC&doa consumldorea, nao oô't~reee a 
'pérapeut1 va animadora de ou traa uraa, 
li, (ora d11 duvida que é um ele~mento 
.. mcàclulmo da 1 i~u11m publica e de 
guantla para a jlél'matliincia ~ase mu-
niclplo. a ICommercto a:l i, com quanto nllo 
tenha ·o mc!Smb dúS{l!IVJflimedto ~ne 
na~ gl'ànads-<praÇa's, todavia ja se fuz 
1 in p'rllpor~ pro~ettedoras. 

O Sr. X . d4 Veiga:- V. E~c . . te' n 
vi• tu tudo iaw por um oculo (nsadas). 

O Sr. Dr'tlmond:-SAo informaçàll3 
que tc!nbo. E V. 'Ex c. q .t~nt.us vete~ 
lll'> fa1la, e com tanta vantagt!m, lm-

. s8lido em dados que lhe sa.o fu'rneciJo~ 
p Ir r ssoas de' sua inimediata cónfl.: 
unÇa • 

Quantas v·ezo3 'a sua falavra auto.-
r!sada nio'é oüvido1 e aê'etta nesta casa, 
'ruo'ddda 'à~éhas e1n io.:umeut 1S c~! li i· 
do• llllunde7 

Tudo quauto llig.> é com c.>nvicdl·•· 
porque me foi transmittido pel . no~so 
collega, que 'inerece toda con'ftaoça â 
casa. 

A ·lávoura na fràguezia de Santa 
Rita ja -próduz em êscala não pequena, 
e-. assemblea sabe que a lavoura entre 
nós é a mais poderosa f,mte da ri· 
queia publ ica. 

'Ainda mais: a f1egoezia de Santa 
Ri la, 'Srs., pêlas pingues pastagens que 
po•sue pan a ongord& do gad.,, que é 
lotado 1•nra a córto e liu'tros 'gr:tndo< 
mercados, é uma localldatle nLtavol 

. pelas suas1 nr .. madas . invernadas. 
SJ ·estas alio as condições daquella 

íregue~ia, o se nllo se;., · peiores as da 
'fregbezia do Sclóbor Bom · Jl!sus, como 
negar-se que a esses municípios as-is· 
tem pe• !eftas condíçõe.~ do vitalidade, 1 
porfei tbs élomentos de prosp •r idade f 

AI(Ora Têsta-me cohsiderar se o mu-
nicipto de Cabo Verde tornu-~d tão ana-
mico; que soja-lhe precisa a trhntf'usl\o 
de novo sangue tirado de outros mu'ni• 
ciplos, ou Ee, pelo contrar io, llcAo-lhe 
a inda meios do vida, do subsibtcncia. 

o município actua lmeule eon\põe-se 
de 5 rreguezia -; tiranda-se-lbe d'Uas, 
Oca ainda com 3, que são a da cidade, 
com 6200 almas, a de Monte Bolló,com aooo, e a de Botelho~. com 7 ,000; ao 
todo 15 mil almas, mais ou menos. 

Ora, se assim é, ae o mtiÍlicipio' 8ca 
a indr. çom e~ ta fOfulação e com ba• 

taate tm•ritorlo, BIO se pode dizer que 
ul\o fica om c..>nJiçõos de viver,de mau-
ler-se, de pnHpeTar liiJ!Slno. 

O Sr. X. da Vei{/4:-EotiD 15 m I 
.almas é I'Opolaçtu sufl',ciente f 

U Sr. Drunumcl·-A pc•pu~çã,1 
lbuito graade nllO é·que cvnstituo IC) 01 
elemento~ de !ida e de~envolvim.entu 
tdo u~ muo.clp10; elle.prooisa.de OIJ.tru~ 
cvod•ções. · 

O'Sr. !X. é1a :Yeiga.:-E' o principal. 
O S,.. Dromói&d:.....!Ha m unipjpi• li, 

do pequena populaÇ<lo, muito supori1 • • 

t os, muito matw ricos do que outros •le 
populaçAo·~uj~ ~Onlla, ,que muitas VU• 
su~ •l u opprun1doa pela peuur1a. 

O Sr. X . da Veiga:-Oude nlo ha 
homem a terra a.P.a vale. 

O Sr •. Drumond:4uauta in-ejR, 
S•· pre.nde~':O·. u4o terá, por exemplo, 
o meu.mun•clpw, .que é bastante po~ u
l oeo, aos. qu.e dcam ua ·zona ca!eeira 
da !II'OYIUCia, e que aso mais ricos. 
b peaar de men •. s· pojtulo~usf 
. NAo é, pu• b n:o, a condiçio prin· 

c•pal a p:~p u laÇ<lo. 
Sr. 1''-e:•ldonte, nestas condi~es, dc-

veren:o; J ' •. em l. • diacu,são, oondeuo· 
n!lr o }lruJecto qu11 crea o muoici. 
p10 dtl quo ~e tn ta f 
~veremos sacrificar assim a com-

~odtdade da prompta "dl~triboiç!o lia 
Jusltça para aquelle~ povos r 

O .Sr . X, da VeigG dà um aparto. 
O Sr. Drumond:-Eu nlo argu-

mento com o que se possa ainda ruer, 
argu10ento com o que existe 
• So~ tlies projectos apparecere~ poste-

riormente, a u~emblea ~!lo os adopte. 
Estando, po1s,cunvenc•do da nece$si-

dade e·uCiiidade desta medida, Sr. pro· 
a.dento, declaro que voto por ella em 
I. • di.cussão, · 

Entretantc; se em 2. • forom apresen· 
tada~ rasões que me d~•novAo de~sa 
coovtcção, mudarei de parecer, por-
que 11c.ma de tudo colloco o interearc 
publico. (MuUo l.wm). 

O 8r. PalsAo:-(Nao temos o 
aeo d.scuno). 

Ningoem mais pedindo a palavra 
eocer~a-se a discuss!o e é approvad~ 
o proJeto. 

'l'~ans{erencio. i:ie fuendas. 
Contmua a disçusll(o adiada dos ad-

ditivos otfereciÍios ao prujecto n. 6U. 
SAo approvados, sem debate, cada 

um fOr . s11a vt>z, os de ns. 5 a 9. 
E retirado, a r<lqoerimento de seo 

autor, o de n. 10. 
~o epprovados os de na. 11 e 12. 
Eatra "Om di'acb~ o·~! A· 13s 



O Sr. 1'ocantms far. algumas ccm-
siderações no intuito de impugnar a 2 . • 
par ta de. te arlait• vt~. 

o , .... V.ênftDeiO Cof'é 1 - Sr. 
presidente, sou auiór d•1 prnjecto im-
pU&IJIIA\l pelo nobre deputado. 

A.lmi•·o-me, :?r. preai!lente, de ver o 
.~p.esmo D_!tbre deputa~o. que Í\npugna o 
p~cject.o, acabando de su.n~enciat· cqm 
seu vere.Jiét !leÚinas d,e p1 ojectos seme-

' lhantes, transferindo Cuen~as. 
A tal ta de representaÇâo, que allegou 

o nobre d~putado, pode ser pnimpta· 
meote satisfeita, porque a respeito da 
,transfereocia de uma das duas fazeodas 
ja houve repre.entaçlo; a respeito da 
outra, t11.nho comtnigo o requerimento. 

A fazenda 4e ~- Bartbolomeu, aJerten-
cente a Joãquim Dias de Sâ,Ja ·foi írans-
r.,rlda o anno palJSQdo; mas a redacÇilo, 
por enl(<lno, trocou o nome do proprhlla· 
rio ·por Joao. 

Quanto â fazenda do Bomjardim, per-
tencente a Joaquim de Pinho Tavares, 
tenho na secretâ1·ia a exigida represen-
taç!lu do propr~et.ar lo. 
Es~s duJIS f11zendas primeiras são ti-

. radas da freguezia da Senhora MA i dM 
Homens pãra S. SObasLillo de Current<.s ; 
a 3. • será desligada de S. &bastillo para 
S. Miguel. 

o ~r. Tocantins : - Ahi. 
O 81·. V. Café: - V. Ex. nao darâ, em 

~roca de duas, ao mends uma* Eu dou 
duas, .a a.• ,é que quero de S. SebastiAo 
. pat·a S. Miguel. o S1· Tocantins : - As duas fazendas 
que V. Ex. quer passar do 'furvo para 
s. Seb:l.stião existem ambas no munici· 
pio do Serro : a isto nao mo opvonho. 
Agora a questão toda é que V. ~x. quer 
arrancar de S. Sebastiao para Guanhàes 
mais uma fazenda. 

O Sr. V . Ca{é:- E' urna pequena 
fazenda, que està a 1 1/2 legoa de S. 
Miguel de Guao bAes. Eu dou duas fa-
zendas para S. Sebastião e tiro esta 
pequena para S. M~ue1 de Guanbiles; 

O Sr. X. da Ye1ga:-Y. Exc. d 1L 

dois re1ogios grandes, e pede ern troca 
um pequeno. 

O Sr. V. Cafê:- Estou prompto a 
sa tisf11zer a exigencia. do nobre depu-
tado quan to â representação, porque 
ella devo ter servido de base para a 
lei do anuo passado e deve estar na 
secretaria. 

Encerrada a discus•no, é appro1·ado 
-o addítivo e pa~aa o proj~cto à 3.• 
tliscus~ilo. 
Ap~entação de projectos, ,·equeri-

mentos e indicaçl1es. 
Silo · li.doa e vao a impr imir 03 se• 

guintes projectoe. 
N. 216. · 

A 1.• oommbdo de iNfO&tas de .. - ---

camnras municipacs, t·xamiuando a 
da camara da c1dade· de Tamanduâ 
contend~ artig..,s additivus ás' suas pos: 
tora'! com data d'e I5•·de A:brj.l Uo 'cor-
rente alruo, é de parecer: 

Que . e udupte a 111clu~a resoluÇão. 
· Sala das commiss'õ~s. 29' da AgO$lO 
de 188,2. - Wenceslau, Oteg!Jrio, }I. 
Velloso. · · 

N. 217. 
A primeira comm•s-no de propor, tas 

do camar.u mupicipues, examinando n 
da camara da ciuado du Cun•ello 
quelhe veio com o officio n. 79, con: 
tendo arts. adJ•tivos às soas pusturas, 
é d~ parecer que se adopte em furma 
dé resolução o incluso project.o. · 

Sala 'das C•Jmmissões, 29 de :\gos_to 
dn '1882,- Wence~lat•, A. Vetloso, 
0/egario. 

N. 218. 
A primeira commissao de propusta~ 

de camar11s municipal!s, examinando ·a 
da e<~mara da l..hama'!tina, quo \'ein 
datada de 10 de Outubro do ann1,1 vas-
sado com o officio 11. !'73, c.mtendo 
alguns arts. modificat ivos do sua~ pos• 
tut·as, é de parecer que se a'dopte 1 a 
inclusa resolução. 

Sala das com missões, 29 de Ago>sto 
de l ti82. - , 1, Velloso, IV e1~eslau, 
Olega.rio . 

N. 219. 
A primeira commissiío de propostas 

de camaras municlpnes, examinando a 
da camara do Mar .d'Hespnnha, datada 
rle 13 de Junho do corrente anno, é 
de pa recer quo seja adoptada a inclusa 
r.:.sol uçlie. 

Bula do.s commissoes, 29 tle Agosto 
de 1882.- Wellcesla.", .4 . Vettoso, 
O/ego. r io. 

N. 220. 
A commissllo de estati.stlc:~., P. que foi 

presente a ropresentnçtlo de nlguns ha-
b botes da paruohia de S. Pedro de 
Alcan•aru, do município do Juit de 
Fora, attendendo as justas rasõo~s ai-
legadas pelos lllesmvs, a commodtdado 
e distancia que ha om a transtereocin 

Ae suas fazendas para o murncipio do 
Mar d'He~panha; .c do parece r que en-
tre em di.scu.são o saguinto pt·uJecto. 

Art. uuico. Ficao p{lrteocendo ao 
municipio do Mar d' Hospanha ll d.is-
tricto da pa7: ~a cidade do mesmo no-
mo as fazendas de AQtomo Lopes 
Xavier da Uastro, Sera~liim Pacheco 

·de Castro, Silvestre Pacheco de Mat-
tos, D. Maria Jôàq~ina Xavier "~e 
Mattos. J oaquim JBo'avêôt ura ~é· ~~á· 
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galh4es e MarcelliM Rodrigues· da 
Costa; revega-las as disposições em 
contrario. 

Sula lias Cõmmi~sõcs, 29 de Agosto 
de 1882. -M. Faustino, F. Navan·o. 

N. 221. 
A commissllo de cstat1stica, á que foi 

presente a r<lpr.:seuta\·li • do~ habitantes 
da fr~guezia de D1•re• do Aterrado, 
attcud•ndo as rlisões pelus ditos habi-
t.autl!s exhibidas, é de parecer qull se 
e.d .. pte u S•·guinte projecto. 

A assemblen legi~lativa pro'liucial 
de Minus Gerae, decr~ta: 

Art. uoicu. A divisa da freguf:tia 
de Canoas com a du Aterrado princi-
pia em uma ponte da serra para baixe. 
da fazunJa do ttHien te Jo!lo Fel•sardo 
c :ntra, e pela quina da serra, atra• 
vessundo um puntal a tombar na fur-
na que vem de Ign.acio BorgoJs, e por 
este udiante até a froutoar uma pOI-
teira ua estraúa que vai 1 or Anto-
nio d:L Cunha, e pur esta abaLto até 
a mura•la dt! J .ao Luiz du Prado, e 
a travessautlo o ospigãu do campo, pru· 
curando o ~:nrrego das tras b~r r.ts , e 
pur e,te ab.1ix•> até a barra do ribei-
rão do Ou r.>, e 1 o r este 11b1 xo aU a 
b~rra dai Canoas, e por esta acima 
até frontear a sel'ra onde principiou 
esta divi~a; revoga•las as clisp<>~ições 
em con u a riu. . 

s~ta das ~65$ÕI!S, 29 de Agosto de 
188~ .-Jlf . Faustino, F . Navart·o. 

N. 222. 
A assemblea legi~ !ativa provincial 

de Minas Geraes d<creta: 
At t . 1.• Fi cão r~ levado; das mui· 

te~, este Lu idas no§ uuico do art. 5.• du 
reg. n. 91 de 3 de Janeiro de 1881, os 
possuidora$ de e~ct·avos empregud~:s na 
lavoura, por compra on qualquer ou · 
tN titulo, que ollo tonbão fei tu a re-
spectiva anuotaçilo no praso, uma vez 
que as escriptu1·as ou tltulos do acqui· 
sit.;ão teohão tido I ugar no pras > mar-
cado pel·• referido regulamento, e que 
a annotaçáo se ÍHÇ& deutr.> de 3 rnezes 
da publicaçllo da presente lei, e que 
provem ou justiliqut!m ti11'·Se veritlca-
do a entrada, na província, dos men-
cionados e~cravos antes da publicação 
do referido regu lamento o . 91, guarda-
dos Oi respectivos prasos de obrigatv· 
riedade. 

Art. 2. • Ficão igu.almente releva-
dos dessas multas os possuidores de e,. 
cravos que tiverem viUt.l<> residir na 
província, observada a ultima parte 
do art autecedento. . . . 

Ar·l. 3. • Rcvoglio-se as dispo$ições 
e:n contrar io. 

Sala das sessõe$, 29 de Agosto de 
1882.-Santa Cecilia, .Menelio Pinlo. 

N. 223. 
A a~S•Jtoblea legi·• lativa provinc:al 

de Minas Geraos decreta: 
Art. uuico. Pela verba- obras pu-

blicas-é o go\•ern 1 da pr.•vincia· auc.cs 
risado a de~pend .. r , de· de ja, a quan-
tia de 1:000$000 para auxiliar a cona-
lisaçllo d'agua pohrol na cidad11 de 
Caeté, e 2:000$000para a de Santa Lu-
zia, para o mesmo fim; revogadas &i 
di ;pus1ções contra rins. 

Sala das se>soe•, 29 de Agosto de 
1882 -Teixeira da Motta, M. C da 
Rocha Franco . 

N. 2?4. 
A assemblea legislat :va provincial 

de Mina~ Ge1'11es d~creta: 
Art. I. • Fica o pre,idente d:1 pro· 

viu.:ia autori~:1do a mandar entregar 
ã coro1nissao encarrugada da igrt~ja 
matriz da lte•·erava a quantia de reis 
I :000$, como auxilio ás ditas obras; 
1:000$ para a matriz da Capella Nova; 
1:000$ para a de Sant' Anua do Mor . 
ro du Chapeo; 600$ para a olo Cattas 
Alta$, tudas do muuicipio de Queluz; 
600$ para a m.1trí;.o; de S. Bartholomeu, 
S. José e Rosario de Ouro Preto; I :000$ 
para S Franci ;co de ,.\ssis de Ouro 
Preto; 800$ para a de S. GonfalCl do 
Tijuc••, deduz1das da verba- obras pu-
bliCa.•; revogadas as dhposições em 
comtrario. 

Sala das Sllssõe::, 29 de Agosto de 
18'!2.- M or·et.zsohn. 

N. 225. 
A assomblea le~islativa provincial 

de hl:nas Oeraes decr~:~ta: 
Art. L.• Fica creada uma cadeira 

de iostrucçJo pr imaria para o sexo 
masculino n:1 Creguczia de N. S. do 
Da$terro, munic1pio lle Tamanduá; re-
vogadas as disposições em Cllut rario. 

Sal.1 das sessões, 29 de Ago$to de 
1882.-Jlf orelz~olm, Tocantins, Tei-
a;eit·a da Jlf otla, M. Fulgt1•cio, Clau-
dio DM1·te. 

N. 226. 
A a >semblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decro\a: 
Art. I. • Fcca o governo da pr<>vin• 

cia auturísado a despender pela verba 
- obras publicas- a quantia de 2:000$ 
para auxilio das obras da matriz da 
v1lla de Jacuhy. 

Art. 2. • Ruvogão-sa as dispo~ições 
em contrario. 

Sala daa sessões, 29 de Asosw dq 



T882 . .::...:état.ul{p C. !Juat•le, Augusto 
V elloso, M o1''etzsohn, Teixeira da 
Mdtta, k. 'Fmgenció: 

N: 227. 
A {l.aem6r\la legislativa provincial 

de Mi'nas Gel'lles decreta: · 
.A"1·t. u1ii'co. Fica' cread'a uma éa-

deira de iqstru_cç!o prima1'ia pa'ra o 
sexo feminino' na íreguezia de Santa 
Ritll. de Caasia, )lo térulo de Pass\)Sj 
revogadas as· dis~içõ,es' em contrario. 

Sah das ses~lle!j, .29 de Agosto de 
1882.- F. Naoan•'o, Wenceslau, Joao 
Luiz, Otegario, A. Oes'ario. 

N. 228. 
.A &SSemb1ea · l~g1slati.va provincial 

de Minas ' Geraes decreta: 
Art. unico. Fica. o governo auto-

r isadu a despender pela verba-obras 
publicas:-& quantia necessaria para a 
construóçll'l de u~a ponte sobre o ri-
beirAo do Brejo Alegre, município d1 
Bagagom, no lugar maiS' conveniento 
para ligai" as duas p1rtes da povoação; 
r evC'Igadas a.q dispo~içiJ~s em cu'nlrario. 

Sala das sessões, 29 de Ag'lsh de 
1882.-0leg~'·io, A. Cesario. 

N. 229. 
A assemblea legisla ti v a provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o goverflô da pro-

víncia autorisado a auxiliar, desde ja, 
pela verba- obras publicas-com a 
quantia de 500$000 a obra de canalisa-
ção d'ag11a pota.ve1 na cidade do Prata; 
revogadas a~ disposições em contrario. 

Sala das sessões, 29 de Ago!to de 
1882.-A . Vesat·io, Sevet·iano de Re-
senàe,Olegario, S. Ferraz, JoaoLulz. 

N. 230. 
A assemb1ea 1egi~lativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: · 
Art. unico. F tcllo creadas as se-

guintes cadeiras de instrucçllo primaria 
do sexo feminino: uma na paroch1a do 
Yructal, outra na de Dores du CampJ 
For moso e outra na de S. Pedro de 
Uberabin~a; revogadas as d isposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 29 de Agosto de 
1882.- Wenceslau, Cesario, Dru-

moncl. 
Requerimentos· de commiss.1es. 

Sâo 11pl>rovadub os que tur:Io apre-
seil.'ta'do~ hOje. 

Entra .. em discussllo o p.arecer da 
commisslld de in tfilcljlló pu'll1ieà, q'*"e 
julga prejudicado g projtlcto n. 1,9 . . 

O 8.-. ' liever.looo de fte-n· 
d e a-Sr. presi~ente~ ~xam1náudo ~s
teciormeute a collec94d de leis pro-
Ylilçiae's, vi que a· da n 1•0 de <6 de 

• 

. '' ••• 

• . • .;.h1 • • ·~ .. . 
AbriJ. de li!39, qu11 croou uma escola 
da pba.rmacia ém S. Jqllo d'EI-R~>y, . uao 
foi revogada. , , 

.O partcer da nobre c:Omníissll:o de iu'-
stl"ucçAo pnblíca velil corrobóràr o ,De 
tenho de dlzer. •· • 

Em consequencia, tôl'oa-Jp oc~ 'a 
pl'imoira partê dÓ prlojeeto, q'ue'•cíflJre· 
ci á consideraçllo da assemblea; voú!, 
portao to,!Jff •tecer .. um. anbst i tu ti v o. 

Nesse subití~HtiVQ 1 procuro apenas 
preencher as !:oltdiÇ!les exigidas, allm 
dli qü~ is vá'dtagous' codeediCfas a' iaàs 
estabelecimentos ptovlnclae~ pdr tei geJ.. 
ral aproveitem âqllella escollr; ctuando· 
te o há de fn'stallar-se• . • ·• 

Eis o subs~uUvo. llé} • . .:. . • 
Vai. ~:mesa e•é l ido. o,s~ul.o.te .. 

Sub~tu;tú(I?O ao proiecto "· 1.9·. 
A a~semblea legislativa' provincial de 

Minas Gerp.eS decreta: · 
Art. uu:co. ·o eílsÍuo na éscolt ' de 

phârmlicia, c•·eálla ilm s: :toao' i! Êl~ 
Rey pehflel o. 140 de '4 de' 'A.'brit''de 
18<19; comprehenderit' todas as caderras 
existentes no curso de phar.maciâ da 
r .. cuhlade meilica da cOr.te; revogada11 
as disposiçiJ<~~ em .CODil'ario, . · . • 

&\)a da~ sessõas, 29 ~e Ag~sto de 1~. 
- Severlano de Resende, J. Luiz, G. 
Pf!nila, V. Ca(.é. 1~. F1·ànéo, prumona, 
T. da Moita, Jl. da Luz, A. Cesarto ... 
WencesLaO, 1<'. Nava1·ro, Ket·dole, Olau-
dto B . .Duarte. · ' 

Bos'c!tandu·se alguma puvida sobre '. 
os eft'eilos que terã a a'pprotaÇllo 011 
rejt>içAO' do· 'Parecer, e sobre qual o e'X-
pediont'e a• tomar-se relativàmente" ao 
súbs\itutivo, o Sr. Drumond manda' á ' 
mesa o seguinte- • ; 

Req1W'imento, · . 
.« R~q,ueiro q Ujl o p~reçer ' com .. o .sub• 

shtullvu, que coo~t1tue materta nova, 
volle á co ui missão para solíre elle iq· · 
ter~or p!fecer; sem prejujzo da .2.• ilis·.: 
cussão.-Drumonà. 

E.te rEquerimento é apoiado e spm 
debate app1·ovado. , 

O Sr: Presidente ~~igna a· ordetn · 
do diJ. seguinte e làvan1a a sessão. • 

• • • 
' . 19.• SESSÃO.ORDINAi,ttA .AOS 30 DE' 

AGOSTO DE 1882. . 
PRBSIDENCl.\ DO SR. BARÃO DB Co&O• • 

WANDBL. • 

SUMM.=.RIO.- ltXI'EDtE.sn.- 0>'dem d<> dia, 
- 2.• leitura do projoctoa. ~ Redacç&o Jl• 
na I. .- pbaorvaç~os doa ~·~· Lomo~,_.Mo• ' 
reluobn, Proaidooto, T. da Moua, Ker• • 
dolo e X. da Voig&. - Parecoroé: ....::'Obl!ol'-' • 
vaçOoa dos Sra. Ulegario \ e &a11t• Cecilia. 
- lna~rucçào ~rimaria. - Cemi terio Da 
capitaJ'Í olifrM'a o'braa. -'-Obaervaçoei doa . 
Sr ... Paislo e .Zaeariaa. - · Deaaoropriav&o. • 
-: l!l'.trueçlo primaria .. r •ÉÍcola oootar<o 
oa. - Poaturaa. - ProJOOtoa, 



Ao meio dia, feita a chamada, achllo· 
se pretentes 34 Srs. deputados, faltan-
do c.~m causa psrlicipa la os Srs. A. 
Amaral e N. Luge. 

Abre-se a sess!o. 
E' lida e approvada a acta da ante-

denle. 
O Sr. 1.• :secretari·J dá cont:l do se-

guinte-
11PIOIIHTB. 

0/ficWs. 
14 do aecretar:o do governo, remet-

tando orçamenw~ da ra.:ei&a e dospcu 
du camara~ mun.ic• pae11 ue Sua:ssuhy, 
Santa Burilara, Ourvello, Abaeté, Ja• 
gnary, &•·baceo11, Serro, P11tod, Uam-
po &llo, Entre ltioJ, Fllrmiga, f'ouio 
Al egre, Cataguazos e Tunli.-Yâo â 
COIJimid•Ao de fuzouda municipal. 

Out ro, du me~mo. remeuendo o.:ow 
inform11çQes o requer manto, em que o 
e,;crivao dos feilO$ da fazenda provin-
cial, Fr.mcisco d~ Paula M11laquias, 
pede 11pJ38utlldoria.- t\'d cotnmis:.ões 
de podllrt:s a 2. • de Cazen•la. 

Ontro, d·• mesm,., r emettenoo o re-
querimenw, em quo os cidad.lo~ Jólo 
Paulo de Andra•l tl o engenheiro José 
Thomaz ele Aguiar o Castro pe~em 
privilegio e garantia de juro~ plira 
con. trucçao d<l uma e. trada de ferro 
do Espir iw Santo â freguez a du H.io 
do Pe xe.-A's cj mmis.oea de polares, 
pontos e estradas e 2.• de fazuud11 

Outro, do mesm11, enviando uma pro-
posta da camara 'municipal uo Ju•z de 
Fura, contendo arts additi7o8 âs re-
epacti vai postura$.- /\' 2 • c•ommi.s.Io 
de prt•postas. 

Outro, do mestM, enviand • um r e-
querimento, em q üe o escri v Ao do jury 
de Pilaoguy pede autorisaçao á ca-
mar.A para pagar-lhe custa:r.-A' 2. • 
commlmo dd fazenda . 

Outro do mesnlo, remeltondo um 
requerimento, om que o l.• official da 
secretaria do guverno, Jo:Io Autoni" 
Duar te, pede para se lho mandar con-
tar lempo para aposentadoria.- A'd 
commissOes de poderes e 2. • de far.enda. 

Outro, do mesmo, remettendo o re-
querimento, em que o alferes honora· 
rio do exer ci to e.ex- lenente do co·rpo 
policial, Francisco l'io Pereira, pJde 
aposentador ia com os respectivos sol-
doa.- A'd commiss<Jes de poderes a 2.• 
de fazenda. 

Repre1entaçoes. 
Uma, apresen tada polo Sr. M. ·Ri-

beiro, do vigario da Creguezia de S. 
fr@JIÇÍtçO de Paula, ped•odo auxilio 

pecnnitriu pnr11 a respectiva matriz. -
A' 2. • c• mmisslo de fázenda. 

Outra, npresentada polo Sr. Olega-
r io,dos habi tante~ da freguez' a de San-
ta Anna de Pouso Alegre tio Curo-
mandei, 'pl!dind11 a elevaçllo da mesma 
:\ categ!!ria do ,·illa.-A' corumissllo de 
estatish'êa. 

Outra, dos habitantes da freguezia 
•lo Mutuca, pediodo para pertencerem 
ao municipio da Varginha. 
- A' m0$ma commi$Silo 

Outra, dos habitantes da freguezia 
da Piedude da B·1a Esperança, pedindo 
para ser n me~m:1 elétada ã categoria 
de villa.-A' mesma commissao. 

Outra, d .. s hub:tante:s da freguezia 
•le Dores do Tun-o, pedindo tranafe-
rencia da mesma pnra o tormo de Ubà. 
-Tem o mesmo destino. 

Outra, ap•·e:.ent.ada pel" Sr. Ju.é 
Ruliuo, tio ci ladAo Jo.é G.~mes Pe1 ei.ra, 
1•ed.ndo trausferanci;; de ~ua fazenda 
pa ra a freguezia das Mt~rcez do Pomba. 
- Tl!m o mesmo dfst.ino. 

Não h•veuoo ma.i1 expedieute e nem 
pareceres de commis eles, enlr&-~~e na 

OltDEM DO DIA. 
2 • leilura de projeclos 

Team 2. • leitura e ~llo j ulgados ob-
jecto:~ da dt~llberllç!O os de na. 177 a 
185. 

Redacçao final . 
Entra em d••cuosAo a do projecto 

u. 4 a seus additivos. 
o 8r. Letnoe: (Nilo tamoio seu 

discurso). 
E' a po•ado o posto em discusstl.o o 

seguu1te-
Requerimento. 

Requeremos que volte o projecto n .. 4 
á commlssão da redacçào, afim de serem 
redigidas em separado as prnposiç<Jes 
constan tes dos a,ldith·os que lo ;·am offe-
reci:los ao mesmo prujecto, corrigindo-
seu absurdo qoe existe, transferindo-se 
para a freguezia do Abaeté as fazendas 
da Joaquim Alves tia SOusa, Francisco 
Justíniao•J de Noronha o Silvarlo J. do 
Noronha, que ja perteucem â mesma 
freguezia. 

Sala das teS!'ões, 30 de Agosto de 1882. 
- M . J . Lemos, Drumond, V. Caf~. 
Or~la«:o Penna, l odo .Lutz, S. Ferra;, 
Rocl1a Franco. Pata:ao, A. Cesa,·to, B. 
F orles, M. Fausttno. F. Navarro. 

O &r. Moretz.oaobn: - Sr. presi-
dente, unicamente para llscallsar R ob· 
servancla do n~sso r~gimento, cuja~ d l ~
posiçOas nllo pot.lem de modo alguUI t el&' 
desraspel ta dali por esta assemblea, ao-
mente nene intuito, levan&ei-Qla tlll 



oppoaiçlo JlQ requerimento que acaba de 
ser feito pelo nobre deputado residente 
nesta capital, o Sr. Dr. Lemos. 

S. Ex.,aprasentando-o, fundamentou-o 
em do•Js consideraodos. os quaes se re-
sumem no seguinte: que o prt•jecto em 
tlldcuss4o deve volta1· A CUmluiSSAo de 
redacç4q, visto como oelle se contAm 
disposições quo sAo antioomieas, exis-
tem enganos, porque a as:~emblea provi-
denciou sobre a~uillo que ja estA dis. 
posto em lei. E assim que apontou a 
ma teria contida no art. 3. • do projecto, 
cuja redacçllo final se devia hoje ap-
provar. 

S Ex. aprosenta ainda como molivo 
para que o projecto volte A commissll> 
o f~tcto de conter o mesmo vari&~~ rnedl-
llas de estatistica, todas ollas englobadas 
em tlln tó projecto, f•cto este que pode 
da r causa a que nllo mereça elle sancçll•J 
do presidente da vrovlocia, visto e<•mo 
nesta casa exis tem projec:os do\'olvhlos 
por S. Ex., j ustamenta por conterem di· 
versas meo1llas englobadas em um só 
pr<~jecto. 

S. Kx. disse mais que o prC'Ijecto em 
discus:~tlo contam var1as OJí!dldllS lncon-
venlontes, esquecendo-se o nobre depu· 
tado que fora.m ella.s apprcvadas em tres 
discu s.fõ~s por esta a.ssemblea, e por-
tanto prevê desde j11, que o ·presidente 
da provincia por este motivo negará 
aancçdo ao mesmo. Esse receio do oubre 
deputado é se.m fundamento serio. 

Sr. preshlent-e, por essas simples con-
alderaçõe~.expostas pelo nobre depu ta do, 
nlo podemos deliberar om sentido op-
posto àquelle que é determinado ;JOIO 
nosso regimento, que determioa o modo 
de proceller de~ta assembloa na dlscus-
ello das modl.tas aproseotadas A sua con-
ahleraç!o. 

Em primeiro Jogar, cumpre· me de-
clarar que ndo me opporla ao requeri-
meoto para que voltasse o projecto ã 
commlssllo. a um de que os ta cornja o 
erro iodicallo pel11 nobre deputado no 
art. 3.•, visto como até ahi o requeri-
meoto estA de harmonia com o regi-
mento o acto addicloual, se v e ri llca.ta 
ost.l v esse a existencia de absurdo. con-
tradlcçllo ou lncobereocia do prnjecto. 
(Apoiados). Mas, quanto aos outros mo· 
ti vos allegados por S. Ex .. silo elles de 
todo Improcedentes, porque nll.o se pode 
aotecipadamente declarar que o presl-
deote da província darà oo deixará de 
dar sancçllo ã uma proposiçAo da assem-
blea. approvada unaolmamt~nte em t res 
discussões. 

Alem disso, Srs., as proposições a que 
S. Ex. o Sr. senador M. de Vascoocellos 
negou sancçao estavam em ou~ro caso, 
nlo eram itlenticaa A de que se trata, 
ellu diziam respeito A medidas Inteira· 
mente diftere3&es umas daa out ras, como 
,. ca• terã oeçael&o de obserur, 

• 
O 8r. Lemos : - Nlo apoiado. 
O 8r. Moretnohn :-Por conseguinte, 

nao ba par idade. ru h)'potbeses slo In-
tel rameo te di !Teren tes. 

Sr. presidente, combatidos os motivos 
pelos quae~ requereu o nubre deputado 
u separaçao dos a.tdltivo~. temos ainda a 
upreclar as ras'ões q~o so deduzem de 
nosso reg1mento pat·a negarmos appro-
vaçao ao requerimeoto, que ora se dis-
cuta. 

O regimento nos arts. 220 e seguintes, 
oue rogulam a ma teria, dlr. (/.é): 

cEsta redaccao será submettida á ap· 
provaçilo da a, semblea, o quando, pnr 
10dicaÇtto da cõmmls:4·1 ou· de alg!lm 
deputado, se notar que o vencido cn~ 
volvo lncoherencia, cootràdicçllo ou 
abourJo mnn (6$10, poderA vol tar. o 
projecto a uma 4. • discossllo, em a qual 
serd emendado somente oal1urdo, con-
lradicçao ou incoherencia, som que se 
possa mai$ tocar e:n qualquer outra 
fJarte do mesmo project11 • · 

E' t4o cautelu~o. Sr. presidente, " 
r l3gimento qoando se occupa dessa hy· 
po1hose, que nu ar tigo seguinte (221) 
dispõe do seguinte modo: 

c Para que se admitia n discussllo de 
quo tra ta o ortigo autocedente, deverá 
n moÇdo ser npo1ada pela 3. • p-clrt& da 
assemblea e al'provada por dous terços 
de votos dos membros presentes. ,. 

P roceder-se de modo c!lntrari•l é dar 
um tristo e funliSto •exemplo de des· 
respeito á le1, que rego o~ nossos trn· 
l~.tlho~. para tamsomente attonder-se 
a pequenina' coasid~rações de mo-
mento, embora sacrificadas sejllo as 
di~poiições legaes. (Apoiados). · 

Jc. so vê, portao to, Sr. presideote, 
quo o projecto poderia ·voltar A com-
lOtssâo s Jment.e pua s~r por ella cor-
r igido o e rro npontado, se olle ex iste, 
o que n!lo está ainda verificado; qoal· 
querl outra alteraÇl\o que se lho fuça é 
cuntra o regimento, contraria a1> actc) 
add ic iooul,a que devcm•JS todo:l' prestar 
serio e rellgi•oso culto. (Apoiados).' 

O Sr. H. Sales:-Nao ha v1olaçilo 
do regimenh em separarem-se proposi-
ÇÕílS distinctas: 

O Sr. Moret:sohn:-Aprovoilando 
o aparte do nobre deputado, cujas opi-
niões reopeito muito, o a quem coo· 
sagro sincera ami~ado, cujo~ talentos 
e nobre caracter admiro,.. · 

O S1·. H. Sales:-Obrigado. Retri-
buo-lho da mesma Corma. 

O Sr. Moretrsohn ... sinto diver. 
gir do seu modo de pensar o invo.:O 
a atteoo&o de S. Exc. para o qoe di~ '· 
fôG o art. 216 .ib regimento, <!De d•ti. ; 



(lê) c •Ó ~~ 3-• t\~s.çusalo ~.poderio ad-
mitir como emendu aq'lllllla• mater ias 
que tlvereor por 6m ampliar, rnodtft· 
ear ou supprtmir a idea primitiva. • 

Ora , de~e que o p~ojeetu fui uoa-
ní rn6m'ebCe atlóptado por esta casa e, 
ro~tan \O, to"d~ t;s medidas nelle cou· 
tlda's', tbed i.Jli's cfà'. mes\n'a nálureza, e 
dflid,e'_q uf Ô~':S. • 1(1$4q.$5Ao o á da. se ~e
q uereu , eu entendo, coro coosc•enc•a, 
u,oic.arn~ote baseado no respeito que 
dedico ·A ob:Jenaocia d.as disposiç<>es 
do nos-o rl'l(jmento interno, que ho}', 
q_iiarlao ià' tpLta àPcnas de avvroyar a 
redacÇio ·doai 'do .l'rojecto, n4u (lO<ie u 
aasefub.ea 4ulib~rar ~obre !!jlparnÇAo, 
ufJe~ ~u qualquer outra ec•usa, que 
â!ec~ . ó, (~q·do do projecto. . 

Eu tp,voco a áUpuÇáu desta •Ilustre 
assembJÔa para aa di-posições a quo ja 
uiê. referi: 
. Po'ftao(o,Sfi., ern Vista dellas e ten-

do t:Ôl aueliçlo que nio devemos ser 
OJ pl'imciros a d'ar o ex.urnpl·• de iofrin-
gil'·a~, · leruHraodo á n· bre maiorlu 
que,oomo tiós: tem toda a reiponsabíll-
dádo pe\'à (alta de observanoia das leis, 
eu, como fiscal do regimànt ' • como u 
uiáis ' otiscuro membro' da minoria .con-
t'ervador'a (714o apoiados), me upplonho 
a)· r'11queromento do meu illustre cmu· 
pâoheiro e paN\cular amigo>, o Sr . Dr. 
Lemos. 

Como dlzia, Sr. presidente, nllo ba 
abs~lut9meótà no. U!;~S:SO, r~1mauto. in-
terno dtspoJ1Ç4o al.guma que perm1na 
q!Je, dep1.1is de apre~eutada a redacç1o 
Hnàl de qualqui!L' 1 rvjecto, possa ~•e 
ser altorad:, por qljalquer currsidera-
çlo que soj,, salva a hyputliese p~
vhila úó art'. 2'81', ainda oao verificudu. 

Nó~ nao· puaemo~ autecipar o juizo 
da ádminiatr aÇllu, quanto á concusq;o> 
ou nega~ao de suá ~~noção ás !DOJ1da~ 
quo o projecto enccnl\, n4o pode.mos 
chegár at~ la, não podemos antec1par 
jui%o' a i eàpeiJo. du modo 1 orque so 
guiará o ('1'1!Sidente da provinc:a q uan-
do hohvef'de apreciar as van,t~tetus ou 
desnntagí ns d&:~ proposi~õei . qu~ fo-
rem tiUje. tas. á sua saocçlt-1. (Apoiados). 

E',pors,unieamente emnof1!e do curn-
primelitO da lel, que eu peço tanto â 
nobre maioria, como á minoria, d<J 
quqm .Ou neste momento buniilde or-
gáô' (mio apoladof}', que rejeitem o 
re_q uel'ime_nt.,, po,rque ,as consideraçOes 
adduzidas pelo ·soo nobre autor de modo 
al~u·~ conseg~i~~·q~oupyeucer da ne~s
ai~aae, da llroçêde~C?&a e da _legahda-
de~~a aJopç&o do me~mo !'equerimento. 
~N"1filÓ bem; muito· tiêm). 

o &r. Preeldente~-Eil\ Ti <-
ta d«s consi<lernçõos, que acaba de fa-
zo.~ r, parece quo o nobre deputado r n-
teu ele ba ver u\al procedido a mesa.ace:-
tando o requerimento do Sr. Lemos. 
Procis.>, por tal).lo, jusliRcar-me. 

O art. 2'20 do regirneuto diz:cquantlo, 
por ind1caç:lo da commisslo uu de Al-
gum deputad,,, se notar que o vonci•'o 
euTulve incohereocia, contradicç!lo ilu 
ab$UI\Io onirMesto, poJr•râ voltar o 
prujocto a uma quarta di!CUSallo, em n 
qual sorlremeudutlo so'monto o absllt' . 
d '• contradrcç:lo ou incohorencia, sern 
que se ~a. mais tocar em qualquur 
outra parte do projecto». Ora, u n~.b o 
dt~putatlo autor do requerimento allo-
ga que o projecto, cuja redaeçao Rnal 
:se di-!Cute, contem absurd •· Veri8ca·s1 
a hypJtheie do art. 220, que seria de;· 
rdpellltdo, se p:)rvéntura ou deíxas•o 
do~ aceitar o requerimento. 

O Sr. Moreizsolín:-Eu n:lo quiz de 
modo algum dirigir censuras à rne~a. 

O Sr. :Presidenle:-Uizendo o nobrn 
deput ulo que o requerimento nao esth 
nos ter mos do ro~girnento, faz manifes-
ta censura à mesa qoo o acoitou. 

O Sr. Mr>retnohn: -N:lo foi minha 
ioteuç:lo. 

O Sr. Presidente: - ;\ hypothese O· 
g_ur.~da pelo nobre deput.ailo, quanto ái 
emoudas 1 [ ..rrecici'Js em 3 • diseussau, 
n.lo tom applicaçllo, porque trata-se tle 
wato~ria nuv~. prevista por uma dispo• 
siç4u terminante do regornento no cita• 
do art. 220. 

O Sr. tVoret.:so/m:-Eu ja declarei 
que uno discordava que u projecto vol-
tllsse â commissilo para cor rigirorn-so 
os enganos que existi~sem. 

O Sr. Presidenle:-Ja ,.é quo pro· 
ced1 de accordo com o nosso rogimeoto. 

O Sr. Morelzsohn:-0 q.te ,nsseveru 
á V. Exc.:é que náo tivu intenção do 
du igir consura alguma á mesa, 

O S1·. Presidente:-Bem, aceito a 
ex.plicaçllo do nobre deputado. 

Quaut 1 ás outras considerações quu 
Cez ·) nobre deputado' o Sr. Lemos para 
just18car o seu requerimento, por mui-
to rasoaveis que sejdo, ndo pcsarllo uo 
meu animo em favor da aceitaQAO ''" 
requerlmootu, po~ is o que ~ao esUlo 
previstas pelo reg1mento: a umca altlt'-
gaQ&o jle oxislir absurdo uo projecto, 
allegaçlo que não foL impugnada pel• 
ca. a, foi a raaão do meu procedrmonto. · 

Diz o nobre deputado quo, . úm .. \ , z 
oll'erecida a rcdacção ftnal , nlo ~ poJo 
maié pedir c:i~e ella se faoa separan·l~ 



em proposições distinctas a.s di vers:lS 
matarias do projecto. 

Em the~e é as:sim: a redacçllo final, 
sendo npres~ntarla, devo s9r approva-ia 
ou rejeilo:l.t unica e sim,tlesmente; no 
primeiro O 'I in, 'e es ttv9r cun for me o 
vencido, no S<'gundo. se conttver mate-
ria extranha, diversa do vencido. As· 
sim ,e procede nos casos ordi11arios, 
communs. 

Aqui trata-se de umn quesUio nova, 
em que o projecto tem de soffrer uma 
quarb discussao para corrigtr-se um 
a bsurdo ou incoherencia, e, portaot•J, 
sua redacçllo tem de ser mooificada 
(apoiados), feita de novo (apoiados) e, 
pols,ostá a assomblea no dirutto de man-
dar que se redija do modo que entender. 

Assim, julgo que o requerimento es1á 
nos termos do regunento. 

Continua a dtscossâo do mesmo. 
O 8r. Teixe ira da !Uot.ta: 

- Sr. presidente, em vi i la do art. que 
V. Ex c. acnb:1 de citar para explicar 
o procedimento da musa, á quul o 
meu nobre collega da opposiçilo nilo 
tove intenção alguma, assim como eu 
nao tenho, do dirig•r censura; am vi! ta 
desta di•posiçllo e para regular idade 
de nosso~ trabalhos, eu sou forç tdo a 
fazer ligeir as cons dernções, que se 
prendem á intelligeccta que eu julgo 
110 t!ever dar aos artigos 220 e 221 do 
nosso regimenlo. 

Diz o art. 220: 
c Esta redacçllo será submettida á 

approvação da assembl~a, e quando, 
por iud:caçllo da commts~ao ou de ~1-
gum deputado, se u.otar que o Hnctdo 
80 volve incob&rencta, cont r:uhcção ou 
absurdo manifesto, poderá volta r o 
projecto a orna 4 • discussão, em a 
qual será omend~do somtnt~ o absurdo, 
contradicçllo ou tncoherencta, som que 
tiO possa maii tocar em qualquer outra 
parte do mesmo projecto • · 

Este ar t. parece refurir·ae á absurdo 
ou 1ocoberencia commettida pela com-
missão de redacçâo .... 

O Sr. Drumond:- Conlr.t o vencido. 
O Sr. T. da Molta:-Justarnente. 
O 3r. Mo,·etzsohn:-Estamos de ac-

CDrdo. . 
O Sr. T. da Motla .... porque em 

outra hypothese a conuui~sao poderia 
alterar o vencido Resta, por tanto, 
saber se os def.,itos quo forno ootlldos 
no projeclo, cuja redacçno !O dtscute, 
procedem da commissao ou dos pro-
jectos primitivos, porque ne:sta hypo-
these como V. Exc. e a casa sabem, 
,. co;reç91o deveria ter tido lugar em 

uma dns Ires discussõos rogimentae3 
(apoiados da mino"' ia). 

O :ir. Drumond· -Si se apresentar 
um projecto tendente a ~attsfazor um 
serviço que ja está provistu pela lei .... 

O St·. 1.'. à~ Motla:- ESlle pl'oj'lCt o 
não deve set· aceito pela me3n, nem 
votado pela c~sa. 

O S1·. Drumond:-llas si r ... r aceito 
e appron1do, deH ir á sancçâo f 

O Sr. T. da M otla:-E' exacta-
mente o que eu pergunto á V. Exc.; 
pois que, pela sua thcorta, V. Exc. dá 
á commiss~o de redncçllo a aLLribuição 
do nhem~ o vencido. 

E' cous1 'que nllo podia estar na 
mente do !Fgislador, que nesta casa 
fo·se vota•la e:n 3 discu~sões uma me· 
dida oci·•sa ou a t.surda, por quo seria 
suppor que vnta\'amus aqui complera-
meute alheies aos negociO$ e aos nos-
sos deveres, >em attençll••,nem cuidado. 

E' verdade, ~r. presidt~nte, que o 
art . 220 permitte uma 4 .• tliscussão 
nas bypotheses nelle mencionadas, 
i~IO é, nos casos d~ incoherencia, ab· 
!Urdo &. 

Mas, Srs., para que tenha lugar uma 
4. • r! i~cus~!!o em qua!quor des!ns by.1 
poth~s~s. o art. 2·~1 expresS3meote os· 
tabelece (te} c Para que se admitta a 
discu>São de que trata o artigo ante-
cedente, deverá a moçllo ser apctada. 
pela 3.• parte da a.ssemblen e appro-
vada pJ r dous terços dos mornbros pro· 
sontes. 

Esta necassiuade de votaçllo por 2 
terços, Sr. presidente, v&m denotar a~ 
difficuldade1 de que o no ll!O regimento 
qutz cercar a prauca de uma m'ldida, 
cuja~ .:on!SC<JUencias podtam .ser peri-
gosas, como é aqueila de que se trata. 

Por ctmseguinte, vendo mà obsur-
vancia do regimento e pcr tgos no pre-
cedente que se vae abri r, perigos que 
o legislador bem claramente uns quiz 
l'evelar neste artigo, declaro á V. Exc. 
e á ca•a que voto contra o requeri· 
monto. (Muit<> bem). 

O 8r. Pres idente :- Vejo-me 
forçado a insistir na explicaÇ4o que dei 
justiftcanrlo o meu pr. ccdimenlo. A 
questAo é toda r~gimental o, portanto, 
uM posso deixar de tomar parte nella. 

O art. 220 do nosso regimento, per-
mittindo uma quarta di scu ~>iiO, ref~re· 
se maoire~tnrnonte ao pr<>jecto e nno â 
redacçllo <iesto: são estes os termos do 
ar t. citado: c se notar que o vencidÔ 
envolve incoherolncia, contradicçllo ~u . 1 
absurdo manifest.o, 1ooderA " oltar o f ro: 



jecto a uma quauta discuas!o». Nadn 
mais claro. 

Alem disso, Srs , em n~nbuma by-
pothese poderia a redacçào Bual de uon 
prvjecto chegar a uma quarta discos· 
slln, desde que ella totu >mnente uwa 
discussao. NegJr-so l.to é neg•r-st~ a 
evidenc:a. (Muito bem; muito bem). 

O 8r. K c rdole:- Sr. presi· 
dente, o debate que se agita nesto wo· 
meuto nrsa sobre um add1t1vo, que 
tem por objecto mudaoç.t de est.uti$Uca 
do di.tr iç_t,o. de quesuu humilde repr·•-
sentante. Nau 1ne parect1 bom que cu 
me conserve mudo e q ucdo, fazeollo 
Bgura de pa~e l<lo, quunJo se tratáo 
neg~ios de meu districto: tomei, po s, 
a palavra par a orientar a casa e a nv· 
bre comm1:1Sâo de reilacvao s.,brt~ a 
aubJtituiç4o da palavrll-v&rochia por 
dbtrlcto-, proposta pelo nobre depu-
tado residente uesta capital 

Esaa •ub:rtit .. içao, Sr. pres•dent.:, al-
tera radtca!mente o sentido do ad-
dit ivo, que estA em s.r convertido em 
lei e ao oppõo eviduutamonte á dell-
b<·raçao da assembloa, que na:o tinha 
em mente t~tl alvo uu intuito. 

O Sr. Zacarias:-0 alvitre foi to-
mado por V. Ex.c. 

O St·. Kerdole:-Per•lao .... 
O Sr. Zacaria.s:- ·Affirmo. 
O Sr. Kerdole:-Ouç.t-me: o addi-

tivo offerecido pelo meu nobre cullega 
de district-v-, ver•andu sobre mudança tl e 
fazendas dus Srs. Sal viuo de Nurlluha o 
l''•·ancia;o de Nor..~uha Ja parochia de 
Dores do lndatá para a du Abaeté, e 
pertencendo e.. tas fazenda~ a esta pJro-
cbia, coo1inha um ab;uruo, isto é: mu-
dança de f11zendas do uma parochia plra 
a mesma parochia;e por b:.o fui -me en-
tender com V. Exc. 1110 particular par.1 
sabor ai era 111leuçào do meu collega a 
mndan93 de tara fazendas •lv di;tricto 
do Quartel para o do Ab~eté,propundo a 
substítuiçâo do nome do ~a· ochía por 
dlstricto. Maa, gr. pr esidunte, a di;-
cussao derramou bastante luz sobre o 
objeoto discutido e me CJnvenceo de 
que tal substituiçllo ja nllo e ma i; pos-
a•~el , uma ve1. que o nuuo 1 egimento 
\' eda allerar as dellbt rdções d11 casa, 
quando o lias tcem pn>SJdu em 3 • db· 
CU$s4o; d•sposiçllo que cu ignorava 
quando propuz tal alvitre. 
Ora,Sr~.,.i evidente que tal su.bstitui· 

çao vui de encontro á deci~4o passada 
em julgado,· visto como o desmembra· 
meoto de~sas fazendas do distr.cto do 
Quartel para o do Abaeté offende os 
~~resses do muoicie io de Dores do lo-

da. lã, ao qual pertence o di.triclo o lo 
Quar tt>l; u por iMo agora mo opponho. 
O meu nobre collttga ~abe muito bc:n 
que o DO\'o ruuuicipio de lJores do l H-
daul., crcado uo anuo passado, é mu11o 
pequeuo, e tD.o pequeno quo eu duv io~ o 
quo ello po sa subsistia·; ou nllu ,,o•·••, 
pois,consenttr!que ja 1110 cedo o Abac:·é 
cumece a engoli r Oore; do Inda:,;, 
porquo gosto sempre de defender o 
n ac~ contra o forte. 

1!: a~sim, Sr. presidente, me levan tu 
par.• oppor- me á alteraÇllo na rodac-
a,:;lo ll.n•d do additivo que ao discuLil, 
o votu cuntra tal alter,lçllo; emb. ra 
seja o meu lu tento SeiDJire manter a 
mulhor harmonia com u meu cullo '.1 
de d1stricto, o nubro deputado resid:n-
te no Abacté. 
Vozes:-~uito bom! 
O 8r. Xavie r d a V e iga: (1\:io 

temos o seu discurso). 
Ntuguem mni$ pedindo a palavra. e.n-

cena-se a tliscus:;ao e ~ aprrovudo o 
1 equeruueoto. 

u S1·. X . da Veiga, obtendo a palavra 
t•ela ordt~m, pede ao Sr. presidente que 
faça cum que a couunissàv especial dA 
jJarocer subre grande numero de lu1,. 
nlo sancciooadas, que ex1~tem na pa~ta 
da mt~sma cummiS:>ôlo. 

O Sr. H . Sates explicn os moth·o.~ 
por que a commbsllo a1nda nao tem """ 
tli•lo dar parecer subre es~as proposi -
~ÜJS. 

Pareceres. 
En tr~ em discuss!lo o parecer n. 31, 

ioJtJft~nndo a pretençao do iJfo:>lessor 
Jusé !'edro dos Santos. 

O 8r. Ole gorlo:- Sr. presidenta. 
pedi a palavra, nlo para oppor-me á 
conclusào du !J&recer ew discussão, r ur-
9ue acho-a muito justa, em v1st.11' tJ;l1 
111fu~maçüas da dlrecLOna de ins•. rueçàu 
publica; rnns para tle.:larar â casa que 
taes _lnfurmaçõdS olu sAo vr, rdadeit-as, 
por JS:IO que tenho em mo·.s uma cer-
thldo, que prova qoe essQ t-rOfessor tem 
:!0 annos lle serv1ço. 

O S1·. M. Fausttno:-E' exacto eu o 
conheço. ' 

O S1·. 0/egarto:-Asslm, requeiro que o 
parecer vol te á commisalo, acompanha-
do .ta refe rida cert•dllo. 

E' aprovado o sem debate approva-
do o segulnte-

Requel'/meralo. 
Requuiro que o parecor n. 31 volte á 

comm1ssào ole ínstrucçao publfca. 
Sul a dus sossõe>~, :JO tle Agosto de 188?, 

-Olf {IIUI'IO. 
Euu·a e1o discus. ao o parecer n. 32, 

concluindo pela rejeiç.lo do r r,j•·cto 
n. 91. 

O Sr. Presidente observa que e>h 
parecer nao se a~ba formulado.de oou1 • 

• 



formidadll com o que proscteve o re-
gimoutu; e, dopou· de consultar a ca.S.:~, 
u.:~volve-o à commi.slo. 

E' approvado o pa.recer o. 33, indo· 
ferindo o requerimento do prufes~or 
José Ao,elmu Caldas. 

~utraudo em di~cusoâo o do u. 34, 
conclu odo pela r ejf:içllo do' projecto o. 
16, é igualmente devoh·ido á commi.:s-
aao, por se achar ou mesma~ circum-
staucias do du u. 32, 

Entra em discus~tto o de o. 35, da 
c:>mmi,sllo ecciesialltica, stobre o com-
promi~so da ir mandade dll SS da vil-
la da Cuuceiçâo da Blla Vi.sta. 

O 8r. Santo Cecillo:-sr. 
presidente, tenllo em me.> puder a de-
clar.:~ç4o do parocho da Cuncciça.o da 
Boa V as ta, uma das illustrnçOes du 
nu~su cloro, pela qual se vê que elle 
é o provedc r da arma.ndado do s::;. 
d'aquella freguezaa, e nes"a quahdade 
pedu a approva~u do addit. vo do r.:spe-
ct•Vo co.npromi>S ' · 

Respu•t•wdo a intenção da nobre c•,m· 
mis·llO ecclesia~tlca, ~ou com tudo obri-
gado 11 declarar quo etla quiz no pa-
recer em di>;cus;au a.cautelar iute· 
rt~ d'aquclle parocho mais do quo 
clle propno, pois que •. iust!lndo ~~lo 
pela 11pprovaçào do al.ldttt vo,cedeo d es-
~ai vuntagens ou cunhecco que a ellas 
náu LIUh a d1retto, etwto assiutéque, ao 
enviar a esta ass~mblea o adt.l.uvo, o 
~ujettou no mo~mo tampo â upprova-
çâu de S. Exc. H.vm., o Sr. bispo diuce-
SIIDJ , como o faz constar da reCenda 
declar .. çllo. 

Não desejando de modo algum que 
esta qucstllu soju decidtda sem e:ume 
e com prejuízo de quae·qucr dt~ettos, 
vou req u .. rer o ndtameuw du dtscus-
sâo até que sej' apresenta~ a à ussem-
blea a avpruvaç .o alludula, aguar-
dando-me para nessa occasu\o duien· 
der, como puder, os direilos da it·mau-
dade. 

E' apoiado, pt slo em discussilo e sem 
deb&te appruvado o seguinte-

Requc,·ilnento. 
Requeiro o adaamanto da discus!ilo 

do par ecer n. 35 at~ que,., sej 1 apresen-
tada a avprovaçao de ~- Ex c. o Sr. 
bisvo daocesano. . . 

I nstl·t~cçélo p,.,m,a,·ta. 
E' approvadu ~<m 3.• d scussllo o pro· 

jecto n. 9, creando cade1ra:~ uo arraial 
do Aterrado e na aldea denominada 
c Doce " · 

Cemilerio na capital. 
Jj:otra em a .• discusslo com os addi-

• 

tiVIls o rr•'jocto n. 11, que autorisa .a 
despozll até 10:000$ 1'6. COJn a con-
strucç!lo de um cemiterio publico na 
cap:t:ll. · 

O 8r- .Palxiio:-Sr. preaideote, 
poili n palavra para maodar>1. mesa a 
seguinte emenda au projecto em díSt:us-
sA•I (lê). 

Autorisa-se neste projecto o presi-
dente da provincia a fllZer. diversaa 
obras, despendendo para i.sd> desde ja 
na:o pequenas q\,lautia.s. 

Ora, as clausulas-desde j:l- é-ll-
cllo revogad~s a.q di•p •diçõos em co o.~ 
trario-l•t:~Pu r tàQ ntula menos do que 
a revognçilo do orçamento vigente. 
(Apoiados). 

O presidua to da província ftca auto-
r isado a despender desde ja todas e3SU 
q uuntia• vuturlas, com sacriflcio do or· 
Qlllltonto, de deopeza• nelle contempla-
da•, do obrns tlllvez ja co_meçadas, vo-
tada i por esta ussemblea na •es111o pas-
sJda. A co.mlinllar este estado do cou-
sas, melhor ~orá na:o fazer-se mais or-
çamento, porque ó íncl!nvcoien ti~~imo· 
votar-se hoje uma lei geral do despe· 
zas e amanha desfazer-so tudo quanto 
nella se decreta, por meio de. outras 
dispo:<içtloi especiaes. 

l >to é utà creúr serias d.fficuldades 
para a udminislraçlto. (Apoiados). 

Assim, manJo uma emenda neste 
senddo â mesa, quo O>pero ser.! nppro· 
vada. (Muito bem). 

E' apulad"a e entro. conjunctamente 
em discus<ào a ~e,11uinte emenda--

N. 1. 
Supprima-se a palavra--desde ja-do 

<~r L. 1. • § 2. •.-Sula das sessões, 30 de 
Agosto dt~ 1832. Pai3Jao. · 

O S a·. Zacnrlotu-Sr. presi· 
deutc, pedi a palavra para mandar á 
mesa a seguinte emonrla (lê). 

Assim procedo, porque j t' ba na casa 
um project .> cou·ignando quota para 
es.a matriz, e até quantia muior. 

E' ap i ada c entra conjunctamente em 
discussQo a seguinte emenda-

N. 2. . 1 
SujlprimAo-se as palavras- 500$000-

para a da mat riz du freguezia do Ma-
ra vilhns, termo da P ttaoguy. 

Saiu tla1 se~sõos , 30 de Agosto de 
1882 -A. Zacarias. 

Na fo rma do regiment o, fica a dis-
cussão adiada para a sesstto seguinte. 

Desaprop1'iação. 
E' approv.ado em a. • discuss&o o pro· 

jecto u. 20, que autor.~sa a camara de . 
' S. Joio d'El-Re1 a fázer uma d~»o 
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ANNAM. 

apropriaÇA9 pnra a abertura de uma 
.trata. 

Imtrvcç4o primaria. 
B' approyado em 3 • d.acossAo o pro-

jacto n. 32, creaodu uma cad~ira para 
o leXO feminino na rregôuia de Sa.nta 
Rita da Ibitipoca. 

B' app~óvado em 3.• di cu~s111 o pro· 
jecto n. 34, creando uina cadeira para 
o ~exo feminino no districto do P iqny. 

B' appr.•vado em 3 • discuaslo o pro-
jecto o. 46, creando uma cadeira para 
o sexo Cetoioioo no arraial do Tijuco. 

E' appr.,vado em 3 • dis;usdo o pro-
jecto o. 71, creaodo uma cadeira para 
u aoxo feminino na p:r.rochia de Lores 
do> Turvo. • 

E' apprnvado em 3. • d.iscussl o o pro-
jecto n. 76. creaodo om:t. cadeira para 
o sexo feminino no districto d·l Em-
possado. 

Escola noduma. 
E' approvado em 3. • discussilo o pro-

jecto o. 37, creando uma para o sexo 
masculino 11a povoaçllo denominada-
Fabrica do Cedro. 

Posturas. 
E' approvado em 3. • discu~sao o pro-

jecto n. 51. contendo o regimento para 
o mercallo da cidade de Ub~raba . 

E' appro~ado em 3. • discussl\o o pro-
jecto o. 05 de 1878. 

Entra em a. • diacuaslo o projecio n. 
64, conte:tdo artigos de po~tu r as da c a-
mara de Plltos. 

E' a,~oiada e on ' ra · conjuoctamente 
em diecuaaão a seguinte-

Emenda. 
cSnpprimilo-se os artigos 1. • e 2.•-

M, Fulgericio•. · 
Na forma 4o regimento, a discu~sllo 

fica adiada para a ~slo seguinte. 
Projectos. 

Slo lid ... a e vllo a imprimir os se-
guintes-

N. 281. 
As comissões reunidas de poderes 

e de pontes e estradas, â que fo1 pre-
sente a representação da companhia 
da estrada de ferro Juiz de Fora ao 
P iao, que reclama contra " porta• ia de 
7 de Dezembro de 1881. que iodeferio a 
representaÇAo cum que essa companhia 
pedi o o cumprimento do art. 4. • § 5. o 

da leio 2815 de22de0utubro de 18~1. 
prejud cauio ~im os seus direitos e os 
interesses da província, visto tambem o 
despac.ho do presidente da província, 
que mandou ser presente a eata as· 
aemblea a referilla representaçao para 
,. metma ae maQirensr a res!"'i&o da 

lnterpretaÇAo do referido § 5. o do art• 
4.• dl lei citada, o: 

Ct·nsiderando que, por acto de 30 de 
Abril do 1878, ratificado pelo con-
trato 'de 29 de Dezembro de 1880, foi 
concedido à estrada Uuiao Mineira 
o prolongamento de s: 11:1 trilhos até 
a cidade do Pomba; 

Considerando quo esta conceJSio !oi 
fo1ta ow· \'Ír lnde da lei o. 1009 do 2 
do Julho do 1859, contra a qual nao 
pode tor applicaç&o o § 6. • do art. 
7.• da lei o. 2815, por que, apesar 
de ser iolerprela ti v a, nlo tem effeito 
p:t.ra uulllllcar ps contrai~ celebrados 
" ulfeodsr direitos adquiridos, e, ao 
contrar o, o § 5. • da lei o, 2815, o 
qual se in,voca _para so.r aberta a coo-
curreoci&r é o me~ mo que manda re· 
speitar ease' contratos; 

Couaiderando que, apesar 1la p1uca 
clareza du leis o 540 de 9 de Ou-
tubru de 1851 e o. 1009 de 2 de Ju-
lbo de l !S59, o presiàede da vrovin-
c:a 8:1tevu sempre no gozo da facul· 
dade de êooceder privtlegio para con· 
etrucç4o'do estradas de ferro, sem onu1:1 
var& a proviucia, sondo que esta a! 
st~wblea sempre rospeit 10 esses aclot , 
co 110 se podo ver i licar na~ leis: 

e N. ~i89 de 1 • de Outubro de 
1881, re$peitando o contrato do 23 de 
Abril do mesmo anno; 

c N. 2790, respeitando o contrato 
de 6 de Mai11 de 1879; 

c N. 27tJO, concedendu garantia de 
juros ã meoma estrada do Juiz de Fura 
110 Piao, privilegiada por acto ante-
rtor do l. • de Setembro de 1880; 
c E em muitas outras; • 

Considerando que o § 5. • do art. 4. • 
da lei n. 2815 é parad 1xal, por quanto, 
mandando preferir, para prolongamen-
to de seus trilhos até A cidade do Pom-
ba, aquella das duas estradus-Uoiao 
Mineira e Ju'z de Fora ao P1au-que 
offereça condições mais vantajosas â 
província, manda tambem attender 
aos termos dos respectiV03 contratos e 
leis vigentes; 

Considerando que essa preferencia 
importa uma concurrencia que deve 
ser aberta entre as duas estradas, o 
que importaria rasgarem·se os contra-
tos Coi tos com a Uniào Mineira, fal• 
tando-lhes assim a fé que devem ter tt 
desrespeitando direitos.adquiridos; 

Considerando, finalmente, que re· 
pugnao e nem podem ser admit id.s, 
por antinomicas, as duas proposiçõ;la 
do § 5. • do art 4 • da citada lei ll• 

I 



2,815, porgue,~ se luluver . concurso, 
nlo .podem aetkteepeitad.o.- os co o tntos 
e lei• .vigeo&et,lt, ,89 Corem., ,e3peitados 
os contr-ato& e .leis vigentes, 114o, pode 
ter lugar O C!Oncu UO•l , • 1 , , 

Sao de .pa~r.que seja l'e;vogalio o 
§·5. • do ·a~t. 4' ... 4a lei u. 2815 ;sle 22 
de Outubro d-.•1881 , e adoptado o se-
gllí nte projecto: 

A ~W&mb194' legís~tiva provincial 
de Minas Geraea decreta : 

Art. 1. • Fíéà'revogadô ó' '§ "S.·· do 
art. 4.! da lei li 2815 ãe 22 de .Ontu-
túbro de Ü~Sl : que manaou cootraw · 
cõm uma das companhfas de _ealr~td.a 
de.f.,rro-(IuiAo Mtneira 0)1\IJ.Úiz, de 
Fqra ao Piao~ pr~1!?n.B~.m~n,w~ IJ§s 
seos t r1 lhos a c11lade do Pom~a, l?re· 
íerindo a que, nos 'terOÍos· á os ros,(H!cti-
vos eontratus e lei~ vigenteS, offerecer ' 
condiç3es mais vantaj~sâs á wovincia. 

Art. 2.• E: garanttdo o 'direito; da 
estr.idà de fturo-Uuilo Mineir.O~Ae 
proloogar 'seos trillíos até a cidada do 
Pomba. 

Art. 3. • FiCAo revogadas as dis-
pósições em contrario. . 

Sala das cómmi~sõea, 30 de Agosto 
de 1882.-;-Drumond, B~ Fortes, A. o 
Ce.sario.-Pc>u-!Ile de su~l'eito 'na pro-
sente quest:lo.- M. Ribeiro, 

N. 232. 
(Voto em separado). o abaixooàssigriado, membro ila com-

misSlo deobras publicas, a que foi pt·e- 1 
sente a representaç.4o da comp~nhia da 
ei trada de ferr .• J uíz dd Fora ao Piau, 
reclamando coot t'á a portaria de 7 de 
Dezembro dê 1&Jl, qoe iodeforio a re-
presentaç.Ail, em que essa companhia 

1 pede o cumprimento do art. 4. o § 5. o 
da lei n. ~15 de 2~ de Outubro de 
18ltl , prejudicando a.a;im &dus- direitos , 
e 'Terdadeiroa inceresses da proviocia, 
e tendo tambem em v-i~ta o des!5ach'o 
do presidente da .proviociil, que o matt'-
d.ou aja alludida represJnta94o a I!Sta 
aasemblea, afim :le que ella dê a ver-
dadeira lnlwrpretaçlcr à' referida " lei 
de Outubro de 1881•: · • · 

Considerando que1 nos termos Ida lei 
n. 2224 de 13 de Junho dtl 18.76, foi 
ooncedtdo priiilegio por 5(). anAesrÍIOS 
cidadios Francisco Ferreira· de As~i" 
Fonseca e Pedro Hotim· Paes Leme, 
ou a quem melhores comliÇl1ês· 'olfe-
recuse, pal'a construcç4'l de din ramal 
4e estrada de ferro que, parlindo· da 
sérraria1 estaQIO' da e~trada de· }erro , 
D. !'edro U, e 'aeguindb'" nll911~· <F'or-
moea, fóille ter· a, povóaQIO dt> Espil'ito 
~~~·Mar cllJWcl'anha, e de·' úrDb~ 

maL.qué, .do,póntô mnis -con.venienta 
ante$ dessa povOàçllo, foase levado à 
cidade ~o Mat ..d'He~pauba ; · 

Considerando t.amlll3m que â, ~;e feridà. 
lei.. .lletertninou o poo.to terminal( ' da 
0SU'ada; .disponi)G' ~em, sen-§ ~ l r"r que · 
seria ella prolongada .até S. Joao Ne-
pomn"Uno ; . • _ I •· ,.. 

Considéraodo, põrem, .que n<\: coo· 
.trato celebr~do em 1 Ju._!hQ,o~ de .1.876 
.eom:A co•optlohia U njJg: \Urteir<4. fi!lOJl 
oO$ti!l~ada, ,n.a Qj.ausula. 5. , .a ptefecon-
çia par)l construcçllq .da estl:a!l1111 eg~ 
prolongamentos e ramae~. estipulaçllo 
eaaa cumpletameote , &~orbitante dl(s 
di.spo~iÇÕ'es da l~L n. U24:t1.de la de 
Jun6o de 1876, qujl. ,como,j"'•Lficou 
ditó, pro!lixon o ponto t.er.•qil}al. !la ~
fortda estrad '• .como precisameo~ se 
vê do § 1.• da meSIJl"- lei,; ... ~ . 

Considerand9, ainda, que nllo pode 
s~r invocadJ',a dispos~Çi\•JJ• d.as leis o. 
540 de 9 de Ou~ut.ro de 1851 ~.n.>1009 
de 2 de Julho de 18&9· para justific,açao 
e base da ja r.ererida. clausuJa 5," do 
contrato celebrado em lulh.o d.e , t876, 
visto como elle so pudia ser modelado 
pelll lei n. 2224 d!! ).3 de Ju,oho de 
1878; o ~ .. 

Cunsiderando quu l\ .~!li o, 2&lõ <~.e 
22 de Outub(o de. 188~. a rt-. 4. ~ §.õ.•, 
autorisuu .o governo ,a coJlti'J!.tar cem 
uma das c:>mpanhtas, União-Mineira uu. 
Juiz de Fora ao l;'iau, Q prolongamento 
do Stlu ~ tnJbo.s. •à cidade do p,,mb·. , , 
preferindo a q1.1e ofret·ucel'- omelboreJ 
vantagens ~ pruvincla, tws tem~os .dos 
respectivos co'TWr:.atos e leis vigentes1; 

Considerando que 8 i oCOD.UI!SSÕe;l 
feitas a 1. •· das mencionadas compll)o 
nhias so podil(o basear-se n~ . lei n. 2?24 
de J upho,de 1876, .d~vendo C{)nsiJ!erar- · 
se exorbi tantos d.'ella, as claus~lus 
conttdas em contratos p1steríorea, que 
concedem favores que ultrl!pSss!lo dos 
limites da m«nCiQqada 1t~i. ; 

• • Cvostdl!rando, 6nalmenie, que outro 
·o!lo poJiil· ser 9 p~"iisíimeoto ca~i~· do 
legislador de' 18'81, s'~n1lÔ p'rê!s~il· 
.!lquella das com~aonn!ás qué .'I?tíl~!\r~ 
vuotà~ens otrereceise â provtnctft., p 
'pr,~longamento 'd'a1 ostrà~a até â. ,ci~l\ e 
do' Po(Oba; · ·, 

E' .de l'areceç que se ' ,.a.dQ~~oe , !)~Se• 
guiote 'pi'OJOClO de l~i. _ ' o 

A assemblea legislativa provincíâl 
de Mmas Geraes decreta: ' " 

Art. unico. Ftcà o guve.rno da pro-
fiuci)l autorisaaõ IÍ con\ratar pom 
quai~üei·1daa Climpa'ilbias·de enr&qa qe 
fllrro Unilo-Mibélhi1 dtl' 'Jult''del•Fóta • .o Piau•o pfolonp'm~uto• dos•seô.l ri• - .~ 



lhot A eidad.e do Pomba, proferindo a 
que qll'ereoer condições mais vanta-
jo~as A proTincia; revogadas a~ dispo · 
lições em coo&nrio. • 

Sala du commis:~õea, 30 de Ago1to 
dt 1882.-Jocfo Pedro M orebsohA. 

N. 233. 
A usembl011 legi>lativa proTincial 

de Minas UeraeJ decreta : 
Art. uoioo. F1ca o gonruo auto-

ri•ado a de1pender a quantia nee<·ua-
ria pela verbll-obraa publicaa-oom 
os concertos da ponte que existe no ar-
raial do lnficionado, do município tle 
Mariaooa, e com a que existe sobre o 
corrt>go de.nominado-Catta Velb~-na 
tnesma !reguezia; rn\"ogadas ai dispoai-
ções em contrario. 

Sala das ~eulles, 20 de Ago:t. de 
1882.-.M . .FawtiM. 

N. .234. 
A aasemblea legislatiTa provincial 

de Minas Geraea decreta: 
Art. unico. Fica o pre~ideute da 

provtooia autorisado a auxil iar com a 
quota de 29:000$, deduz1do~ da verba 
- obras publicas- a cooetrucçao de 
uma caa11 de caridade ou misericordia 
na cidade do Turvo; revogadas as di~
posi~ões em contrario. 

Sala das aesaõ~s. 30 de Agosto de 
1882.- H . Salu, S • .Ferraz, B. For-
tu. 

N. 235. 
A aasem~lea legiaJattTa provincial 

de M •nas G"raes decreta : 
Art. unico. E' crea•la uma cadt.i· 

ra mixta d'iostrucçao primaria no pon-
to mait conveniente as pvvoações da 
Cambraia, Cbnncudo, Cruz das AI mas 
e Pl'egui~;a, ·pertenceutes ao município 
dt1 Ou1 o Preto : r ., voga~ as as displsi-
94'88 em conl rario. 

Sala das 8tiS3l!es, 30 de Agosto de 
1882.-H. Sales. 

N. 236. 
A assemblea legislativa pl'ovincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica elevado A cate-

goria de Creguezia, com as mesmas di-
visas, o dlstr icto de _paz de Bum Jeaua 
da Penha, termo de Cabo Verde: re-
Togadas as d.aposiçõds em contrario. 

Sala d.as llessões, 30 de Ag• ato de 
1882. - Francisco Navarro, 1040 
Lui3, B. Fortes, M. J. Lemos, Ole-
gario. 

N. 237. 
A auemblea legidativa provincial 

de Miou Geraea decreta: 
f\rlt uQiçn. Fiç&o oreadas 4ua~ 

cadeiras de inatrucçlo ~rituaria d·• 
acxo feminino nas Cregue&las da Dores 
de Guaxupê e Santa Bubara daa Ca-
noas, do municipio do Mueambinbo: 
reTogadaa as dispO!içõe.f em contrario. 

Sala das sessões, 30 de Agosto olo 
1882.- F. Naoarro, Wenculaw, 104/J 
Lui~. M . Faustino, M . J . Lemott, 
Olegario. 

N. 238. 
A aasemblea legislativa provincial 

de )Unas Geraes decreta: 
Art. I. • Fica o governo da pr.~· 

viocia autol'iaado a despender pel.1 
verba-obras publicas-a quantia ~~~ 
2:ob<l$000 rei~ com a reconstruOÇAo 
da pente sobre o rio do ParA n'l lug .r 
denaminado-AI1~:~tacio-na freguezia 
do lap4o, do muoioipi11 da Oliveira. 

. ATt. 2. • Revogao-se as diaposi94' J 1 
em oontrario. 

Sdu das s~ões, 30 de Agosto do 
ll382.-J04o Lui~, Se~:viano de Rt-
lentiiJ. 

N. 239. 
A 11$$emblea ' legialdin pNvinciul 

de Minas Gt~rae~ decreta: 
Art. unico. Fica o governo autu· 

risado a dtiSI'ender pela .verba-obra~ 
publioaa-u quantia de 2:000$000 com 
os rep,aros necessarios na matriz do 
Sant Anna do lüo das Velbaa, muni· 
cipio da Bagagem; revogadas a$ dis · 
pos\QOes em contrario. 

&la das sessões, 30 de Agosto de 
1882.-0/egario, Nelson. 

N. 240. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • Fica o presidente da pro-

Tinoia autorisado a conceder á compa-
nhia da ~s t rada de Cerro Juiz de Fo1·a 
ao Piau privilegio para prolongamento 
de ~ua linha até A cidarlo da Ponte 
!iuva, passand.o pelas immediações do 
Taboleiro e seguindo o valle do Pi-
ranga. 

§ 1. • O priTilegio durarA por 50 
annos e abrangerA uma zona de 20 ki-
1ometroa para cada lado do eixo da 
linha. 

§ 2, • Fi cão garantidoa por 30 an• 
nos ate 7 % sobre o capital ell'ectl· 
vamonte empregado, nunca excedente 
de 6,000.000$UOO. 

Art. 2 • No contrato, que o governo 
celebrar com a companhia do Juiz d11 
Fora ao Piau, esta comprometter·s~h.\ 
a collocar 3,000 colonos na zou• i'u•'" 
corrtda pela ertrada, usho oomo ter1 
prefareooia l"ra • et~beleçi~·QW 4t 



· tres engéhbos~ 'cent.rae-s ·em qualquirr 
.dO); mdoioipios.•percor'ridos '}lelal. linha, 
garantrdo·o- juro de•7 % " sobre o eà- ' 
1Jital maxi mu de 500:000$000 pára 
<ialla uín • · • • 

Art. 3. • . Revoglo-$~ a''. dispoSí~~s 
em• contra-'l'iit.' · ..... • 1 1 •oo4 ' 

Sala' das sessões; 30 de Agn$tO de 
1882.-Jr. Sales, Olegario, ·M. J. de 
Lenws. 
. Sendo dada a hora1 o Sr, presidente 
designa a ordem dG dia seguinte e le-
vuta a sesaâo. -. . . 

20-. SESSÃO ORDINARIA· EM ~l DE 
AGOSTO DE ll!ll2. • 

PI\B81DENClA DO SR. BARXO' DB CORO• 
!IU.NDEL. 

SUMMARIO:- ExP&DI'IINTJ:.-Parecerot.'-Or· 
d~m do dia.-2.• leitora de p'rojootos.-Ce.-
miterio na capii&I.- Poataru de Patô•-
Autorioaç4o li camara de T r&l Ponl&e.""lOb-
ae,rv•çl!eo doa Sra. L,emoa, X. da Veiga e· O. 
Penna.- Poaturu do Santo Barbara.- An· 
neuçllo de f.Uen.dou.-Additivoa.-Obie!'-
vaçllu doa Sra. Weacoalao, Kerdole, H. 
lialea, DruQlond, M. Fau.tino o 1'. da Moi-
ta.-Projoctot o requerimentos. 
A'~ 11 noraà da ·nul.'ohll, ,lài ta' a cbà-

mada, acha.o-:~e presentes 35·Sts. dépu· 
tudO$, faltando COm CUUSa participada O 
Sr.· A. Amaral·. 

Abre-se a ses!ito, 
E' lida e approvada a acta da ante-

cedente. 
ó St•. 1.• secreJ.w·w dà conta do se-

guinte-
EXPED!El'ITK. 

O(f(clos. 
Um do secretario do governo, remet-

teodo com lnformaçõas o requerimen· 
to, em que o professor da freguezia de 
Bento Rodri~uesJ Eogracio Joaquim .da 
~ixão Ladeira, pede um anuo de llcen· 
ça.-A's commissões de poderes e 2.• de 
(az~oda. 

Outro do mesmo, onviando o projecto 
de orçamento da receita e despt~zl1 da 
camara do Rio -t!C?VO.,-~· COQlmissão de 
ràzenda municipal. 

outro do mésmo, enviando uma pr(l· 
posta da mesma cama'ra para adopçao 
de additiYos M respectivas posturas.-
A' 1. • commisslo de propostas. · 

, Repr,esentaç4es. 
uma da camara ~u~~çipal de Pi~n

guy, acerca da ne.cess{~Jlde d~. va,r;as 
obrns I,>Ublicas. - A 2. · commrsaão de 
C11zéoda e de' pontes e bstradas. 

outra 'da camara municipal de Ma-
rlanoa, pedindo approvaÇão das postu-
ras que à mesma·a'coinpaohe.o.- A. • 2 • 
com m iss4o de propostas. 

Pa,•ecer<~s de commt888es. ·• 
O Sr. "M. "Famtihà, por : ,pàrte .d!lo 

commi~do de estatística, olfere'Ce1f&ra 
~~ .\ib~fttldóí'··· ~.,dí~~lló• o.s 

proj&cros n.•• ~ e 5G, ' ja· \appfova':los 
ato I ~·. . t •''· ' 1 "'' ... ,, {'' ,, • .,,1~ · 

(). Sr'. B'!··SCUesl• p!tr1''ilat'te· 'di' l'!• 
com missaú 'de fa.z.e.ndií •e 'dlt'de • pólhes''e 
êat.radaêl •í>'fférece p~nr '6 11 nlesmb fim !b 
prJjei:ló n.• 4{},-ja approvàno ''1l:U tt~• 
dlscus~&ô. . ~ • 
I o s;. Stínta Oef{iliá. Pof' .Mrt.e jtl 
com·mlsslio de·.propo$L~!. ofíerece pare-
cer, cooclui'o'~o·J!el? t)rojé<!fO n.~ 2'U, 
conte'Od!J ·ar:trgos Ue. pa'stif~ü'dà~má
ra·de•J uili de Fora: t 'I •• I ·~a 

Flc4o sobre a inesa para o mesmo. fiai. 
O Sr. J. Jlufino 1lff'erecs a· 1-edac-

Çlio fina I llos 'projectos' OS; 9, ·20, 32j S~, 
36, 37.; 46, r51; 7 l, 76, e '1ffil (de 1-~118). 

O Sr. G. Penna reqti.er d olit:ém 
disper.~a de iotér.ticio 'pari. sél'éin dlá-
cu\idas 'jl1 eslas' rellacçõtis~ · aS;'"~iiáês 
entrao immediatàméiít'e iiiil1 tlisciíMA'd, 
cada uma por sJa vez,' e " sâo ãppro'· 
vada3. . · < 

ORDEM D0 DI•fi . • 
2.• leitura de})r'Oj~s. 

T4m2.• leilUra Ó' Sào julgadll!l .. ob-
jootós de déliberáção 'os de· n!!•''l·S6 a 
198, ni'CP.os ó'de n. ·l9}. ~uldói re~ir'aáo 
a rcq uer·1mentó de séu' autor. I . · · 

•o-emitet'io na cap,Ual;' : ·· 
. E' a~prdv~do em ::1. •: úi:Ícít3~~ ?,pro• 
;ecto u. • 11 cdm 11 e.!Jioridá -supp'res:riva 
d" Sr. Paixão. -w: •• 

Posltwas. • . 
E' a pprovado. em 3. • d isc 11ssão o pt(Jio. 

jecto o. 64 com a omenda sappressiva 
do Sr. M. Fulgepcio. • . · · 
A utori$açdo'a camár·d'de Tr~ Por#,rú. 

l!:ntr.t em 2 • discl!S'. ttô"o prÓ;ectti -á. • 
257 de 1879, que autorisa a camara'de 
'1' p ,- . d" .. res oo tas a· a umar um pre 10 _g,ue 
po;sue n'oq11ella ctdutlê.' • ' ' • '". ·. • 

O ::>r. Lemos faz algumas Cõnsfde-
rações no ~outtdo de muslrar a iu!l;S)fl· 
ventencia 11e votar-se á autbrísê!~ 
ped.da peln camara de1 Tre's' Plhrtà~, 
para veuda de um pl'j!d\o lll,lln'icffnt 
sem se saber qual' a utilida.dê' ~Jüe há 
ná. venda desslt predio e ~':'.al a !'VPi.i--
oa~ào que terà a respecttvá itnpm'· 
taucia. . .r.!! 

Depois de algumas cons\derdÇiles 
mars dos Sl"ll.' Paixão e' X. 'd« ·Veiga, 
v.ai fi mesa lt segui'n'te'-!- 11 • l) • 

• .. .E'hlénc{~, • "• •. \ 
Accrescente-~>e no·lugarcobvtiólenftí! 

destinando-o producto da nnda, ''ijue 
deverá ser feita em hasta publica, [la'rá 
as ubras do mu~ici~ío. · · , '. 

Sala da:~ sess.óes,' 31 ~de- Ago3to ílé 
1882.- x. '"' ~ei'a. -, ~ 
· E' apoladl e.:re!1ri. 1cdb'júJét_l! fil'o,\o-. 

·em 'di:tcus'lao.- ·· '" ' ·• • 'f 



O, ~r,. G. P~na:-Sr. pJeJ 4eDf.e, 
represehtantQ'do 13.• districto, a .' qu'e 
P!lr1f1Jce f. .. 9Íd~!l 4e 1'r~ ,l'ootas. e 
sen4<> çhamaíl_o qpa.;i uo~oalm~n~ ao 
deba~; cumpr!l-'~e exj~roar, 1 '•ioda 
que Jigeirame~,t~. a m~niJ,a ppioiAo so-
bre o aeaumpto de que se trata. 

Q ojJicio da \)&~;Da_r,. ~ uníçipJll de 
Tw.s Pouta~ 4iz. que :a autoriS!ICilO 
qJle ~9Jicitá desta ,asieQlbl!la ~ para 
vender em ha,>t:• pu~lica parte de \111111. 
casa e ttrrenos que a munici,p.alidade 
PQSSU~ o : .. q uel)a cidade. 

Cvmo v4 ó. meu c:ollega, a .medida de 
q)le ~~rata .~ util e necessaria. 

Jl:~ ja . &loba r.edigi<lo U!IJa emepda 
ideplica à que acab4 de ser oft'erecida 
P!llo meu amigo, representante do 14. • 
diah·ic.W; mas, uma vez quo esta pre· 
eD~idp 0 me.u fim, apen~ cumpre-mo 
'decl~~,rar que' voto pela emenda de S. 
Ex c. 

Ence• r.1da 11. discusslp, é approvado 
o pr.~jeclo COIII a &m!JQda. 

Posturas. 
Entra em . 2,• diecusalo o P.rojecto 

n. 65, conteq<lo!lrtigOi additivosas po•· 
turas da camara de Sant,a BHbara, 
com as e.Pendu da comiJlisdo. 

S41> a poiadas e entrao coujunc1amente 
em discusóâo aueguintes emendas; 

N. 1. 
Elove-~e a 20$000 o imposto sobre 

" fabFjças de fogos, e supprima-se sobre 
o' (e:,teiros que manrlar~rp queiinar ou 
queimarem fogos de art16cio. 

Sala das se;sões, 31 de Ag0$(0 de 
1882. -Severi4no àe Resende. 

N. 2. 
Supprimllo-se os §§27, 28 e 29. 
Sala das sessaes, 31 de Agost , de 

1H82.- M. J. Lemos. 
N. 3. 

Supprimllo-se as palavras- e maia 
fregcezias d'este município. 

Sala d11s sessões, 31 de Agpsto de 
1&82.-;1(. J . Lemos. 
Enc~r~ada . a dbcu~são, é approva:-

do o prOJe.cto ,çom as emendas da com· 
missão e as que acabao de ser oft'are-
recidas, menôs a 1. • parte da de n. 1. 

Anex/Wfo de (a.zendas 
Entra em :2:• discuss!lo o prójecto o. 

15, que f11z pertencer ao districto de 
~ao t'Anna do . Ca:tinga as fat.endas do 
capitlo Basilio de C. Cordeiro Valla-
dares. 

E' apoiada e entra conjunctameote 
em di,cuuao a ''g~in~-

Ef11e(làa. 
Art, sub~titot1vo. Fica J!jlrtepcQndo 

,o ~istrjcto do Cãünsa e i'reiueaia de . -

• 

pan~~&-Bra,va a lazeDda do~pitAo B<>• 
ailio CUhleilo d~ Calnpos Valladanes, 
desmembrada da Jreguezia do Cap19 
~o~do. · · . · 

s~la das ses~s, 3 1 de Agosto de 
1882 - Olegqrio, N elson 

O 8r. 'ft'enceelau:-Sr. pre-
sidente, nao julgo muito conveniente a 
ap~sentaçllq de 1\Uditivos, c.uja mate-
ria o !lo L< oba pa~satlo por primeir.a 
discussa9; ppre,~ n, coiJlo ~st.e IQOdo de 
l~gi s.lar· ~tA np~ es~y los e preceden-
tes da casa, e as med1das que vou pro· 
pu r pode'm ser adoptadas, sei!} inconve· 
nien~e a.lgum, âpres,·oto o seguinte 
udditivo ao projeeto que se discute. {Lê). 

Esta fh&tt.oda da Formiga, proprie-
dade do major C.a.ndido Rodr.gues da 
Cuob& e da seus manos, sobrinhos e 
genrn~, pertenc~. parte ao município 
oe Uberaba, pute ao de ~onte Alegre. 

Esta àssemblea compreheode os in-
convenientes que· podem resultar de 
factos semelha.n~s. quer para o serri-
ço publico, quer para 08 rropnetarios 
dusses estabelecimentos. No caso, por 
exemplo, de divisllo, ha necessidade de 
rócorrer a ilóus juiz~&. 

Neo;tas circumstanclas, o major Can· 
dido e outros pedt~m esta m.edida, que, 
alem de justa. nao pr11jUd1ca o muni-
oipio de Monte Alegre. 

No mesmu casoostão pedido do~nen
te Hyl'ulito Rodrigues da Cu oba, acerca 
da pas,agem para a freguezia de Ube· 
rab'\ rta fHzenda do Bum Jardim, que 
tem parte de seu terri to ria nu de Ube-
rubiuba, sendo, entreta.oto, de reconhe-
ctda convenieocia que f!qu'l toda per-
tencendo a uma só PllfOChia, visto que 
nt~to nao ba aprecia~rdesfalque para 
qualquer d'ellas. 

E' lido e apuiado o seguiu~ addl-
t ivo. 

N. 1. 
Art. 1.• Fica per~ncendo ao mu-

nicípio de Uperaba a fuonda da. For-
miga, per~ncen~ ao major Caod.ida 
Rodrigues da Cunha, seo genro Theo-
pbilo e outros,· desmembrada do mu· 
nicipio de Moo~ ·Alegre a parte do ter· 
ri to rio da mesma fazenda, que ora per• 
tence a es~ município. 

Art 2 • Fica p11rtencendo à paro· 
chía de Uberaba toda. a fazenda do Bom 
Jardim, pertencente ao ~uente Hyp<>• 
lito Rodrigue~ da Cunha e outros. 

Art. 3 • Rllvoglo-se as disposições 
em con tr~&rio. 

Sala. d~ &fiSSOijl, 31 de Ag011to de 
1~--=-W~Ilqu. . 

ÔMat- Kea.:"dp~;-sr. frO.i• 



.~NAE~. r !!? 
te, rlistinctos ci!lp.z)(Ip; do município .do tem pnr alvo an~ullar 11s casaroent.Js 
Curvello inlerpozotllo um· j16di!ill a. ~ta .1/t'\,O, (\~Q ~ ~~~~~-d~. RO~an,~.!l. o .,Pfo-
a!laeroblen S o !ire divera&s II)Odit!as , dll IJl'lll parocbo dos epptf111Jj,eJlt~'\- l(\ra,>f ~-
in te r&$58 publico par,a nq uelle múni- tas ,tr&f\sf<>~l\ciàs Óe ~z~nifu~; •• s.PJ11,!1er 
cipio, ll entre esta3 e•lâ a rulco!s1idude ouv1do o prelaolo. pod,llql. .tr11r.er: \ $3Sl.L 
'd" explicar m'tis clarámonto'' a lei' de t~rrivel crmsuqu~ncilt, terrivel perante 
1881, que éreou 'a fregne1.ia do Pa- n•relrgra:o.,·I3•POr>4nte.u.aJaie;.lhdeu I 
i-a una e mar& u a~ sons d(viSIIS.' . o S1'..:1l. da• ·W.J4-Atpoiado .• ~. I .2 

Pnr isso, olfere~o osto additivo. ·no ' O Sr.'Nerdole:-Perque-, 18~.·; ver'i'-
rr·•jecto. que esiA em 2 • drscussa.o, ,Béuda a ' fran!;ftfrencla:·quàl i"efA'ó'p,ro!. 
S11tsfazendo e,sõ pedido a respétto prro lla.rocbo ~s ~zllll~qirqst; · .• :11 

<\M drvisas da Parau.ua, o qual pus~1l a • O p}lrocho. [a freguezja-~. ()Jl!ie 
lor (lê). p\l,rtence.glo,''ô~ .lj d~ r~egue~\á~.!.,.Â 

E:trdoe ;1poiado o ~egulnto addit!vo. qual prin•ipiAo de~pertence~t. , . : . • 
N. 2. .. E•u raue d.o .d.rreJto. Gce<lesiaatico;.ê o 

Art. A~ divisas da parochia do Pà- da freguezia- A-,porque é .otlegitimo 
raunn, dn municipio do Curvello, erea- dologudo do prelado,. uruco co.np.etente 
'lia por lei n. 1881 do 15 db Julho de par,_,dur;rll~lrrllg.Nl~ ampliar a ~!f'i'rs-
18'72, sao as seguintes: alem Parauoa, drcçl o-esprrrtual. • • . , , • . · ,.,._:• 
rib3irtln da Capivara acima ate a O Sr. R. Q,a L~U :-Apofudu . .. ; ·"' 
sorra do nacho do Vento, o por esta • .(),S,·~ Kerdole:-P~o~r oou~uenci~t-,5.! 
abaixo alê a barra dc1 mesrno riLeira:o o casamc.nto r.,r admin"trado palo da 
'Capivara; revogarlji.S as disposiÇÕI» Gil} •freg uezia-B-·,é sem duvida.cl:wdesti-
contrario. no, por-tue uão é o p.toprio panuebu dós 

S lla .tas sessões, 3 1 de Ag,st.o de coutrahent s. Tal ô(.Sr4., n grdvidude 
1882 -Padre Ke1-clole, M-. J!'ulgenció. 4esse ootQ, .pr·aticadb•potj 0$!4 Cll81\.;sern 

O Sr. l~e••dolea-Sr. prbsiden- 1'~eito à aut~l'idsde .ecc;l<lsinstill!f-'· E 
lo, ófferei:i á constdernçâo da casa o e:por 1sso, Sr, :presid~tuto·,·'quo .drsse.n 
projecto n. 101, quo tàm por olijecto pnncip o que t•g., urna •irn:poruurciá. 
ràt rficar as divisas da freguezia de B.>rn Lll uito gçamltl a <OS te auun~ o.estou 
Ddspachb. em complo10 desaccordu com' >O pr~ 

A lei do 14 de Julho de 1832, quo drmen10 do~ta casa, legislando SDbre 
marc:1 as d vka i desl& parocbia, o1to é es10 .ramo d&oestallst ica. som llwlteikia 
bem clara, e este, pr.•jecto tom p~r. ,Bm do Ordrnario ou.diooe<ano. • ! . 
remover duvidas qu~, ha mul~os annqs~ · M11.s, Sr. presidente, oomo. •ja.pal!llou 
re~altão dessa ol!scuridado. ltia$, como em 2.• discussão o addilivo, qu~ttotl) ·pol' 
ja foi offerecidu, por 'um de meos colltl· objecto transferencia, de tul tttzonda, eu 

dd.,. t •erindn a (azeu .PIH(U à V. l::x. que·cQUsull-8 a casa ia me gas um a · hlVO, rau,., · ·• • '! comcedo lkonça para retTrâr .O,PfllftJclp 
da do capiillo Jo$é·Pinto da Fous~ n. IOT. que ro1 burlàd6 por essa ndilr tlv~ 
para Boro Despaclw o ja tendo e:sse ad- 1 afim Je que eu pOSSa otro~reC~Jr 'a t l'Jliffle 
d1ti•o passado em 2.• disiiUS!ão, torna- l do 1nesmo projecto corno addlli \·oaopi'Jí· 
·se inutil o projecto que olfereci. 'I joeiD que agora ustk oin <!. • dlscus Atl. • 

Nao cogitei e nem procurei transfe- O $1·. Presiden/a : - O prt~ooto a que 
rir essa fazenda em meu proJecto, p,er • •é& rorer~ o nobredoputrulo e~•A em poder 
que Jig<f a es~ facto uma importao.Cl\1 da comrnis~IW. ceu)pht,ontq ~. \IQr ctlnad-
muito grande, q,uo u1o .colluca ,riu!- . tu gui nto,oilo pode ;9er ojf<~ rochlo como ad-
distanciado da up:uiao q11e tem susleo- dttivo. · · • 
tado esta au~>usta assetnb1oa sgbre.Ps!e ' O Si·. Jlel·dole: -'E;atondq qpe a êas;l 

o coosontrnolo na sua reUrada, pos~o oiTo-
ramo de estatística; sou mutto avesso a ' recer como nduitlvd a 2.• p!lrte- desse 
esus medidas quo têm por objécbnnu- !1rojecto i pOrq'uo · ~ facto dado em s6S'-
da.nça de razoadas do uma para outn 5Ô3~ desta mesma l~í31aturn. 
parochia, seni audiencia do Ol'hinar io; Sllo hdos e apoiados. os ttguintet ad1i-
voto sempre contra e cont inuarei a· v.,. tlvus : · 
tar até que se restabeleça nesta casa .n . .N. S. • '· 
h1lrrnonta entre os 'doth pode1·es, espt- i A a~sembleaJegislaltva p1·ovio_cial d9 
l'itual e temporal. ! Mlt\as Geraes ·uec':~ ta. : . 

OS R •.., L M ' to b · ' . A,l't. '.l.nlcb. F•ca rqvog~llo o 111•& ~.· r. · ... a tf.::- · UI em; es· • 41\'1'e'f ô. 2474 du 23 de
1
0utubro de !8'78, 

tou t.arnbem com v. Exc. 'que passou para a rre~U07.1n' dll. cidade 
O Sr. Kerdole: - Sr. pr.:aidente, V. ·ele Qull1ut a fazenda dá Ba'lldllirJoha, 

Exc. sabe e· a ca~a nlo pode igntll'ar "pertencente a Francisco Pereira Zébnll, 
que o conc~ .. pe 'I'rento, ~~ab;~le~o o ·, Sala das 18SSÕeS, :.!l de Agost<Hie 188!, 
flllfOCI Í!Pilllto. ~~ clap4 .. hnld'\d&, .11ue •- SUt1ellre I!B~ 1 



.(MàW.. 

. it "t "-Oife~ . c!omó ad~ tlt ó ~ prl>jucto 
D. 15 O j1t'Õj~'ú. l'g) • 

Siila dàíl ~. 81 dé A~sto de 18~. 
- Btat F rirfêí. 

' N. &. 
Ficam deeinembradu da parochla de 

s. Pll<lco de.Alcaa'-ra1 lkl rulinleipiU ~o 
Jlli11 de Fwa,, e flJne:udu t,, rrecuez•a 
dé Noisa Senhdra do Livrtmento do Sa-
ra'ndy J!O ntetUtO munJéipiQ, as (azeódàs 
d.OI s; •. Abtoõlo Pefrelril de AÜjr. J~ 
!tllbplkü de Almei.la ~ &árl!l~no Fer-
reira Armõihl ; ret'opdas •~ dlsposíÇ'lJéS 
em contrat lo: : 

Sala du seilaões, 31 de A"(uuto de 1882. 
... pa1aitfo. 

N. 6. J 
Fica per1otaeeadu a rugudía do 

lt.ambé município di Coooeiçae do 
Setro, 'a fu.,á .u. d" &)'muul!o UillS 
Uoelh•l, c.rc~. perlwlceote á íregut!J:.a 
d;, Carmo, monicipio da l tabíra. 

Sala das :ltll:l~, Aguaw 31 de 
l &!.l!.'-Drumofld. 

N. 7. 
Fu:a i~rporado • freguezia . da 

Vargem Alegre, do munícip:o de l!l~· 
r ianDll , o t~rí".torio d~'omtnado Rt• 
beirto das Cobras. 

Sala das 119:&0e1, 31 de Agosto de 
l 88Z.-M. FawtitW. 

N. 8. . 
Olhreço como addi tlvo ao projecto 

o. 15 o projoclo n. 203. 
Sala t;tas Sl»sõel, :n Je Ago~to de 

18ll2.-.FrancJst:O N a11art•o. 
N. 9. 

Art. Fica desmembrado.~ da tre-
Jlle&ia dll N. S. do Pur to cLl Guan!iles, 
m'uulcipiu d'a boacei~o du Stlrro,_e an-
neiada à de S. Dowwgoa do ltio do 
Peixe,.~. a fuenda do ctdadAo Joaquim 
Gon•alv&:~ do Carmo. 
~la dat s~aoes, 31 de Agosto de 

18~2.~M anc.et Fmgtncio. 
N.• IO. 

A a&tlemblea legislativa proviitciál 
dé Míoas deêreta: 

Ar\ 1.- Fiê& ci'eado um díslricto 
4e paz na pó~oa~~ ~a e~tação <t:e S. 
SebaatiAo d9 IQUD\Clpto de S. J~ê de 
Alem Pa rahyba, e elevado à catego-
r ia de freguezía com a denominayso 
de S. Sei.JaaliAo da E~trella , tendo por 
d.? lsaa as ~guintl a Partindo tio por• 
to da barca 8111 frente á povoaÇão de 
S. S. bástlao do Pariliyba, da pro'vtncia 
do Rio, em dlr~o ao sllrrote ela 
fuenda de Vilieh & lrmao.~mpr&
heQÍ!eódo i. íazen4 ~os mesáu)!S, e 
d'ahi à .aiLuaçlo de Jo1é Coutinho Pô· 
rtira Filbo,e desta- em rumo • .-tavao 

de Sanjk Clarll ~ltl. segulmehto á fa· 
und.1 P4lmot~. do capiUo JÓ$é COú· 
tlnho di. Slli! Pereira, até á fazenda 
de José t homu Có\ttinbo de éarvalho, 
comprehendeddo t.ambern ~lla: teh·i· 
tório 61J'(e qub lll:a d&$m,embrado da 
freg1kz a dé S'nt' Atina do P lrape{in-
ga, do mesmo aiunici'pio. 

Art. 2. • Fiel desmembrado da.s f r~ 
guezias da Concelç!o da Boa Vist.a e 
Madre de Deús do Aogu, do münici(lio 
da Leopo1dina, e iócol'porádo á relerida 
fn gueai" de S. Seb1u\iAo da &tfella, 
o a •guili'te ter rilorio: partindo ail fa-
ZOD.C111 daJusé Thõme't Cuutioho de Clir· 
valho eifi tllioo á falebda S. Joao de 
Anton1d'.êar los Machaao Je Magálhkes, 
pelo éorrego êlo o\8$nio nome, com-
prehendendo est:a íazéndo, até encun-
trar o cori'ego Agua Ltmpa, e por este 
acuoa a~ á ser ra da Pedra Branca, 
u d'áhi á fazenda do l>outsl, de Euge-
nio S1gaud, cOmprehendeodo as fazen· 
das Pedra Bra nca e Podro Augusto, 
aeguiu~o' llepois pela 1inh:l de ferro até 
eucuut rilr a ait~Ja da freguezta de S. 
Jusâ d'Aiein Parahyba, comprehen-
deodô a parté que fot desmembrada do 
Angu e inc·Jrpoa-o.~da à S. Josâ pela 
lui n. 2678 de ::rode Novembro de 1880 
art 1. • § L • S. R. 

Sala d~ta se."<Sões, 31 de Agosto de 
1882 "'-·~anta Ceciti4, M enetio Pinto. o Sr. lie airlque 8 élc •a- Sr. 
pra~ldeutll, mUilO própositaltnente te-
uho, nesta àeSlslo, me abstido de oft'o-
l'llCll'r projoc'tos coiltendo medl'llas de es-
U.tisLlca, porque acho qu& por demis 
Ja tem ~hlo bantlhada a eitaLiatíca da 
provancía (apoiados). 
Tanta~ e \âo repelidas lAan sido as me-

didas que a respeito tem-se apresenta-
do á ~tsaemblea P.rovill'cial de .Minas. 
que hoje diWcilménte u cilladAo miilei-
ru sllbe a qu~ . lli~'niclplo, !réguezia ou 
dlsti'lcto de paz pertence. 

l!:ntretanto, rômpéndb agora com esse 
prupoai tu, venho aubm'etter à aprociaçlo 
da asaemblea um projecto additlvo ão 
que se discute, provendo sobre a creaÇio 
de um diatr icto de pu, que reputo de 
maxima uti lidade, 

O meu projocto â este {lê). 
A assemblea vê que é uma medida 

modestíssima. mas urgente, a que eu 
prpponho; por Isso que tra.ta-âe. de uma 
localhlode, cfe uma vovoaçD.o, que ae tem 
desenvoividu suCUcienlemente para que 
ie possa cotrdtilulr eln drál ri'cto tle paz 
e gozarem, assim, dàs regalias e com-
mudldades, à que 1f111 dl'reito, tódóS os 
cidadlos aeus habi tantes. 

Bl1 creo jlc)r este a\tJit ivo, Sr. P.~ 
ilden1e, o dli ,rlcto de pu de 8. G~· 



do, na fl'elfuezla e mullicipio de S. Joi() 
BapUatn do Presiclio do U M. . 

V. Exc. • be que S. Gera.ldo é ectual-
mente a eataçao termina l da estrada 
de Cerro da Leopoldlnal e que, antes 
J;Desmu de COD;Struida essa estr&dll, ~a 
era nm Importante povoad<~, que t ... n 
hoje se desenvolvido extrnordinaria-
metite, tAnto tom relação ao com mor-
elo, como cdm relação à edillcaçllo e 
augmento l!a populaçao e que é, assim, 
u ltla localidade digna de ser e levada 
a dis trictb, para q U'l p<WAo seus babl· 
tantas com mais racílidade ter a dls -
tribulç&o jla jus tiça de paz devida a 
todo cullldAo. 

Na o pr eciso, Sr. presidente, de enca-
r~er a it11portancia do muoicipiu do 
Prosidlu, um dus mais antigo$ tia pru-
vincia, porque é mui~ cunhecidu da 
cau. 

O P resíd1e é uma povoação aul1quis· 
siroa, que j a gozou, em tempo; 1Lios , 
dus furos de c1dade, mas quo tem tido 
a in felicidade de se ver priva do di~~o. 
do verall i inatave1 a sede do município, 
e íato , por motivo~ pur amente capr•· 
cho,;os, muit•J dnheciJos de t•Jd'~ os 
Dobre~ deputados. 

N'usta.s condições acredito quo, olfe-
receodo esta additivo, coo.~ulto os 
interesses dos pov<~s de S. Geraldo e 
pr~uro reparar as injustiças de que 
tom SidO v ictima o impor tante muui· 
cipio do Pro·idio. 

O Sr. Santa Cectlia:- Muito bem. 
Sao lia os e a~oiaáos os seguinte:~ ad-

ditivos. 
N. 11. 

Fica ÍJ( Ualmento cread-.~ um dislrictu 
de paz na povuaçllo de S. Geraldo, es-
taçao t.erm ioal da estrada ao ferru da 
Leupol dina , !reguezia do Presidio; t ra-
çadas aa reapoctivas divisas pel11 cama-
ra municipal do município do Preúd1o. 

S. R. '5ala das ses,;ões, 3 1 de Attos-
to de 1882-H. Sales, Sanla Cecilia . 

N. 12. 
Otrereço como additivo ao projecto 

n . 15 o seguiot&-
Projecto. 

Art. 1. • Fica pertencendo a~ mu-
nlciplo e parochia de N. S. do 6armo 
do Prata a fazenda d:> Tavares, pro-
priedade do cidadão Antonio Theod•tro 
de Andrnde, desmembra<la da par ochia 
de Dores do Campo Formo3o, do mu-
n icípio do Uberaba. 

Art . 2.• Revoga:o-;e as disposições 
em co o t ra r io. . 

Sala da.s sesaues, 31 de Agoato de 
}882.-A. Ct$ario. • 

N. 13. 
Ar t . qnico. As divisas da parochiu 

.lo P itanguy com MaTuvllha.s Silo paio 
r1be i r h IUacbo Fundo. 

Revogadas as disposições em conlra-
r,o. 

Sala tias SGSsl!e$, 31 de A«o1to do 
1882 -Kerdole. 

Nibguem mais pedindo a pnlavrn, 
encerra-st,.a d iscussllot e é approvada a 
emenda sub.-! titutivn ao projecto n. 15, 
offerecida pelo Sr. Olegario. 

Pas.a nd•t-se à di5cusstlu dos additi -
vos, sao arprovado.>~, sem debate, cada 
um 'por sua vez, o:~ do n~. I a U. 

Ent ra em di:seussAo o de o. 7. 
0 '8 r . O ruDlo'Dd :- Sr. pre.d-

dente, es te adJ ttivo tira o terTilorio 
deoomia!Cdo R tbeir.lu .las ().)bras, creib 
quo pe~t~o.cente á fregoozia do Prata, 
uu muotc1p1o de Santa 13arbara, e o in-
corpora â freguez a da V urgem Ale-
gre, do rouuic11'io de Marianoa. 

O nub1·u uutur tleste addlti\•u nno ex-
vlicou os inativos [lulbs quaes possa 8tl-
melhanteroetlltla t r·ansitar o a tlnal ser 
cun Vllrllda oro lu L 

Nau tendo sido esta medida ac•tmpa-
nhada do repre.entaç!o do povo, u pr&-
j udicando profundamente os rnteresses 
do municil'tu de Santa B.~rbara, de que 
suu immedral-:1 representante nesta CAllll, 
acredito que não será ella aceita pela 
ossomblea, por i:so que tem sido reg ta 
1nvariuvel, aduptada por todos ntís, 'a 
u«o passagem de projecto,, quando, 
contra sua C!irivenieucia, produzam u~
j ecçôes os depn1ado~ ma1s •mmedlatos 
,-oproscntantes da zona que ó a!Tectada 
pelas r~spectivas m~:dida~. 
N~sta q ueslllo acha-se do um lado o 

nobre tlcl'ut:ldo o Sr. Dr. M. Faustlno, 
repr~eotaute tlo 2 . • dbtricto oleuoral 
0 ma i:~ immodiatamenut de M •r1anna, 
pedrndo que passe para esse municíp io 
o Ribeirau da, Cobras, que por t.euce 
ac tualmente ao município do Santa 
Barbara 

E ' o unico que tem a ganhar na pas-
ugem desta projecto. 

1>.» outro lado est.â o município ~o 
Santa Barbara, ql!e é o prejudicaolo, 
representado por mim. Pos!lo asseverar 
à casa que o>ta med1dn oü'endo pro[un-
damoute vs interesses daquelle muni-
cípio, porq ue va t lllte rar· as tlivi~~ 
naturaes e estabelecitlas en tro a~ rre-
guezias.da Vargem Alegre e Prata; e 
depOÍ$ é medida que nau veio a()9mpa-
nhada ae representaÇ«o do povo. • 

• • • E1tando, poas, a questllo collocad" 
• • • 



neste caso, isto é, advogando a .sua 
paliSagom o nobre depu:ado que apre-
sentou o addiliTo, a quem somen· 
ta a medida aproveita, e de outro lado 
advogando eu os interesses do municí-
pio de Santa Ba .. bara, unico prejudi-
cado por ella, e pedindo, por tanto, a 
sua r~jeiçAo, devo esperar que a as-
sembléa nllo approv.trá o additivo, 
por ser complet11mente injusto, 

O St·. M . FaU$lino:- Quoa restat 
probanclum. 

O Sr . .Drumond:- V. Exc. é que 
deve pronr !}Ue a med.da é justa; mas 
nllo o pode fazer, p •rque aprcsent •u-a 
levado unicamentu pJr cart~s parti · 
cu!are~ e u~o por pedido do povo. 

Eu, poas, embor11 fraco (nao apoia-
dos), mas nimiamente •nteressado 
pelo município de S11nta ,Darbarn, que 
aqui rapreseuto e que n!Io podo ~er 
de mO<Io algum de~falcado em seu ter-
ritorio, cvmo sabe o n ,bre deput11do, o 
St·. Dr 1' da Motta ..... 
b;O Sr. T. ela Motta: - E' exacto. 
t• O Sr. M . FaU$li11o:- V. Exc. nllo 
precisa de cuadjuctor . (Risadas) . 

O Sr. Dro1110nd ... nâo posso consen-
t ir que se cunsummo este a ttentado. 

As·irn pois, estnnd•• esta,belecida a 
praxe do nau votnl'em·Sil me1.lld1is desta 
na tureza, que aff~ctâo os municipios, 
l!lJm ouvir-se as re$pectiva1 camaras, 
eu vou oll't!rttcer um reqnerirnen to nes-
ee sentido, que é u ~eguinte (Lê). 

Creio que com estus breves conside-
rações lenho j ust. ficado o req uorimen-
to e espero a sua appro1·açao. (i\fuito 
bem). 

E' bP'•iudo e po3to em discussão o 
seguinte-

Requerimento. 
• Requeiro que seja adiada a dis-

cu>SIIO do additivo n. 7,o som prejuízo 
do• demai.s r.ddi tiv•,s, até que soja o 
ou çidaa as camaras muuiciva;es iute-
ressadas na medida.- Drumond. • 

O Sr. J\fanoel Faustino:-Sr. presi-
dente, a ca~a me relevarã o tomar-
lhe lilguns momentos de at tençilo, por-
que sou a i:s.,o obrigado pelo nobre de-
putado quo acaba de sentar-s.1, que 
tmpuguou fGr temcll to o addat:vo que 
tive u honra de apresentar. 

O S'·· Tocanli ,u:-Ouvircmos a Y. 
Exc. com muito prazer. (Apoiados). 

O Sr. M. Faustino:- Ubragado. 
O anoo passado, Sr. presidente, como 

V. Ex c. e os nobres deputados hllo de se 
recordar, foi aprea~nlada a esta as-
aemblea Ulll& refreaenta~.ao d'~uelle • 

poTo, podindo a medida que hoje Íll7. 
ot.jecto do meu addativo. 

O Sr• .Druwmd:- N!o apoiado; nl o 
me rec~rdo de tal. 

O Sr. M. Faustin'o:- Sllo actos de 
memorla, pois estou· certo de que el:a 
~eio. 

NOS88 documento allegou aquello 
pD\'O 0 1 motivo~ de sua pretençllo, taes 
como a curt 1 distnncia, que ha entre 
elle e a freguezia da Vargem Alegre, 
relaçõe~ ,de cummer.:io e oUtl'as; e se 
n!o foi immedtatamente attendido, fo, 
so:uente em rasllo de esca~z de tempeo; 
p1rque logo se encerra lto os o-nsos 
t r11bafbôs. Ora, bojo vem de novo e~a 
populáçllo pedir à at•emble& a mesm·1 
medida, é certo que nao por uma re-
presentaçao, mas por carta de um dos 
sign.atario~ della, o isto porque eoten~ 
deu, em sua simplicidade, que o pe-
didu e represootaçllo está bem na lem-
brança d~sta as~emblea. v i~ to como a 
remetterlo nao ba rnuit ; ora, a l'eali• 
saÇáo de semelhante medida, em nada 
pr~judicandu a freguezia i:la Pmtn, 
devtt ser adoptada. · 

O Sr. Dr umond:..:....Cartas aqui n!''l 
valem. 

O :5r. M. J:'austino:- Ja disso que n 
anno pas~ado veao represent~ç&o d'-
a 1uella populaça:o, pedindo sua anne-
xaÇjlo â Varge:n A lcgre; por coose-
gumte, V. Exc. nenhuma rasllo tem eda 
se opp:>r ao additivo que offoreço, em 
ullençao â. vontade o interesses d'aquel· 
la lvcalidatle. 

O Sr. Severiano áe Resende:- .Ja 
têm valor para V. Exc. essas repre-
sentaç<les 1 

O Sr. M. Fauslino:-Sempro.·ti-
ven'lo; é principio quo sempre segui. 

O Sr. Seoeriano áe Resende:- Pois 
desse lado ja ~e man•íeslou opinillo 
contraria. 

O Sr. M. FaU$tino: - Desdo que a. 
vontade do po,·o nllo estE:ja em dt~sbar
monia com as conveoroncias publ icas, 
deve ser altendada. E' j11$lameote o 
que aconto~:o no caso presente. 

O Sr. Dromoncl:- Nao duvido que 
V. Esc ten.ha ropro,enlaçllo dos àa-
bitantes da Vargem Alegre, pedindo 
essa transfd&'oocia; mas do ltibeirãu 
das Cobaas, conle~to Cormalmente. 

O Sr. M . Fausttno : - Houve repre-
sentação o anao passado dos povos do 
Rabeirao das Cobras. · 

O Sr. DroMon4: - Entllo, .!e pois disM 
tomaram juizo, porque agora udu 'i""" 
rem maia. · 

O Sr. M. FaU$lfftQ :-~lo Wfpaftm 



• 

a repr-ntar, certos de que existem na 
casa multoe d.eputados reeleitos e que 
•lo· conhecedores do ractu a que me re-
firo. Da, pois, toda conveniencia"' jus-
tiça wlmedada. contida neste additi~u 
po>rf.l ue o's habi tan tee tio RI bsl rAo da; 
Oo6ras estilo muI to pruxlmos tia fregue-
zla da Varg•:m Alegre,onde têm todas as 
suas relações commerclaet e dettmlsade. 

Sr. presidente, agradoço ao nobre de-
putado a occasilo·qoe me proporcionou 
de ap~utar ot motivos jostlllcativos 
deste additivo. S. Ex., orador provecto, 
como é, e, reconhecendo as difficutdades 
com que eu loto na tribuna (ndo apofa-
dos). devidas ao meu acanhamento, por 
sem duvida derivado do multo respeito 
que tributo A assemblea, prevalece-se 
Jesta circumstancla para se oppor quasi 
sempre As minhas medidas: mas eu, 
consclo daju.stiça daquella que ora nos 
occopa, espero desta assembtea que re-
jeite o requerimento do adiamenw pro-
posto. 

O 8r.Telxelr.n da MoU.o:-Sr. 
pre,ldente. tenho dup lo motivo para 
occupar por alguns momentos a atten-
çlo da assemblea, a proposlto do addi-
tlvo que se discute. 

O tir. Prutdenle:-0 que está em 
dlscusslo é o requerimento de adia-
mento. 

O Sr. T. da Molla:- Eu apenas fuei 
poucas considerações para justillcar o 
meu voto contra o addítlvo e, portanto, 
em fiiVor do requerlme11t<1 

O primeiro motivo é ter eu si•lo bon-
rado, pelo nobre deputado que acaba de 
fallar,com a nomeaçlo de coa.tjuctor du 
nobre deputado autor do requer11uento, 
cargo eJso que me lmpõ~ a obrigação 
de dar resposta immediata ao I Ilustre 
collega. a que devo a nomeaçlo • 

O segundo motivo 6 me acllar inti -
mamente ligado, por Interesso de famí-
lia, de flsinhança e por traliiÇuds. ao 
munloipío de Santa Barbnrn, de cujus 
interesj&S se trata agora, o do qual, 
}i(lr tanto, DllO SOU defensor OOIC I•oSO 
Oom quanto ntlo tenha a llonra de re-
presentar esse munlclplo,julgo m11 obrí-
pdo, nlo· &O como representante da 
pro't'incia, mu ainda como vísinho e 
i ntimamente ligado a elle, a erguer mi-
nha voz nesta recinto em seu favor, 
toda yez que se trate de prejudicai-o. 
Fdizmeot~, Sr. p resitlente, a mipha 

misslo hoje 6 facilima, porque o nubre 
deputado, que acaba de impugnar o re-
quurime.nto, nllo apreJentou rasão ne-
nhuma convincente, ra~no nenhuma 
demonstrativa -ia utilidade da medida 
que propoz. 

E' astim que S. Ex c. allegou, em 
primeiro lugar, uma representação dos 
povoa da loéalidade de cuja transfereo-
cia te trata. .. 

O Sr. Drtmumd:-0 que eu contesln. 
O Sr. T . da Molla .. porem como 

~. E,xc uuvio, u i !lus tre depu~do re-
Sideute na I tabi ra con ta$tOu o ainda 
agora,em npa.rte, contesta a existeucia 
de~~~~ represeotaçâ••. 

O Sr. M. Faustino:-Ello ntto con-
testou, d 1~se que n:lo conhecia. 

O Sr. T. da Molta:-A palavra de 
V. Exc. merece-nos' toda fé e conside· 
ração, porem a do nobre collu!)a não 
merece menos. 

Nestas cond içõcs, Sr . pre~itlente, af-
tlrmando um do>s noS-11>5 Cll ll~gns que a 
tmn•íerencir. de urna parto da fregue-
zia da Pt·ata pna·a a da Vat·gorn Alegre 
é aspia·açlto tios respecth·os habitante.~. 
o negando essa circumstancia outro 
nosso dastinctl collega ... 

O Sr. M. Faustino: - Ello não negn. 
O S1·. Dr!lmond:-:oiego. 
O S1·. M. Fauslino:- V. Exc. lle-

clarou que nem sabia. 
O S1·. Pt·eside-nle:-Attonçilo. 
O Sr. 7'. da .lloUa .... n6s não po-

dllm~s delibern•· seniio em vista tle tio . 
curnont'ls, isto é, rl11 ropre$eutaçllo; 
ella é que ser/\ a prova convincente 
o cabal de ~er ou não esta medida 
uma aspiração do povo tl quorn ella 
vae io t ressar. 

O Sr·. M. Faustino:- Nilo apreseo-
lar4o es te auno, por'lue ja o fizdn\0 o 
a nu , pa:~~arlo. 

O ::/1·. T. da Molla:-1'rnlnncl n •lo 
ti~OIIIUSlrar a oxisltmcia da vontade 
p ·polar nestCl sentidu, disso o nobre 
dol'u ta•lo que o p .di do foi repro•lu-
7. do esto :1Di1o à S. F:xc. em umn ~rb 
1 articular. 

Ora, Sr. presidente, V. Exc. e n 
casa comprehentlern quo uma carta pnr-
t tculn r, quando muito, tradu~ a \'On-
tado, as aspiraç<íes e mteres.•es de um 
indaviduo, nã;> é ducumouto tligno dn 
se1· mencionado em. qucsl.!to I[U O nf-
recta uma populaQAu ... 

O Sr. M . Fauslino: - A carta tli7. 
que o puro ja representou o nono pas-
sado, . 

O S1•. T. tia Mot/4 .. ella só pode 
serva r de documento pnr.l 1lemunstr.1r 
a aspiraç.lo particular d'aqullllé quo 
a escreno. 

V. Exc. sabe que por vezes so tem 
dito Ue$ta ca~n que uma t·eprownta-
QD.o popular, por si só, de ~acompsnha· 
da de circum•tancias que a tornem re -

' speitav~l, nada pa·ova nesta mataria , 
porque pode ser um documento arran-
cado pela influencia de um individuo 

• 



A cnnt!ucantlcAcin ou A fraqueza de 
outrus. 

()Sr. M. Faustin?:· -Por sor p1ssi· 
vel, nll.> ~ ~egue quo Sl'ja assim. 

O Sr. T . da Motla:--Nao aflirmoque 
agora o aoj 1, porem é em muitos casos, 
e tant " basta para quo uma repro-
aontaçllo isolada o desacompanhada de 
circumstancia1 quo evidenciem que 
ella é a expressao ~in cera e convrcra 
de sr us &S!lignntarios ntlo c••nstitua 
por si só prova suiB.:iente para uma ai· 
teração de eslatist;ca, onerosa para 
aqu11lles sobre·quem vai rocabir. 

Alem dbso, St·. pr. aidente, a repre-
sentaçll•r à que o nobre depu tado allu-
do o a iBrmn que f•1i di r igida a esta as• 
aomblea o anuo p1~s tdo (•1 que é con· 
testnrlo pelo nobre deput.ado r.~si•lente 
na ltabira), segundo a expressão 1le S. 
Exc tnesmo, olo pode ser considera-la 
provn sufficieuto da neces-idade da me-
cli•la presentemente, e nem de que ella 
constitua um'\ a~p: raçdo actual dos ct-
dallllo:~ que a~signarllo essa ropresen· 
taç!lu, 

E' uu.a pet içllo du ann11 pas;~ado 
S Exc. sabe que o~ lnt~>rG~ses de um 

motnontn p:tra outro podem muda r, c 
acomp1nhando ós interesses, o•ctllando 
C<lm olles, lambem a vou ta·le dos in· 
terossadus. 

Portanto, pntlem nllo haver este ao no 
as r.tsõe~ de conv<Jn iencia que hav.a o 
anno pns~ arlo, 9 n(lm por conseguinte 
a mesma vuntacle por j'arto do puvo; e 
tanto isto é verdade, q no n •·epro-en-
taçllo do anno pnss~do cato nono fl~ou 
reduzi·la a uma carta particular, diri· 
gida ao nobre deputa•lo. 

O Sr. Seoel·mno de Resende:-E 
sem esh\mpilha. 

Dhse o nobre depu lado res idente na 
Itabira que mesmo essa ropreaentaçao 
do nnno pas~acto nilo existio . 

O Sr. M. Faustmo 1lâ um aparte. 
O Sr. 'I'. da M otla:-Mas a npre-

aentnçllo de um:~ reprosen taçllo á as-
aemblen ru-se n'um minuto; portanto, 
ndo deixaria ella, como disse o nobre 
deputado. de ser apresenii•Üa por falta 
do tempo. 

Por conseguinte, e• te nrgumen to Je 
falta de tempo nllo colho. 

Deu ainda o nobre deputado como 
ro~llo d<l seu projecto o ser o territor io 
de que ae traia insignlficanto, o não 
fuzer falta alguma A freguez·a d'onde 
~ tirad<~, isto é, á fr•·guezia da Prata, 
do município de Santa Barbara. • 

A eata ra~lo de S. Exc. tenho de 
(ll'fOr duas outras: a 1,• é Clue, logo 

que o nobre deputado foz quest:Io de.\.•o 
to~ ritorio parn seu municijliO, é 
porque olle vale alguma cou .. , c'>n· 
vQrn· lhe; o em 2. • lugar, é quo, so 
natla valo, se nllo fnz falta A Prata o 
nem d4 lucro â Vargllm Alegre, esta 
casa, votando pelo ~u projecto, vota 
por uma medida ioutil, o nós nllo pu-
domoa estar aqui á votar medidas quo 
nllo têm rasA o de eer. 

Nao ba territorio, por menor que 
fteja, Sr. pre>illeote, que ollo faça falta 
1\ freguezia d'onde é t irado: qoandu 
ntlo ptodUZD. esse desfalque um pro· 
juizo i mrut~diato, autoi'i$a novos ata-
que1! á froguezia ou mu o CiJ'iO que so 
rnustra fraco na defua do aeu terrílo-
rio, e fica uma bNcha aberta para 
n "''! commetttmentoa. 

Multo apreciei ouvir a o;~ioiao do no-
bre deputaclo, - que nestas ma terias du 
es~Uistlca nada vale ta o to como a von-
tade do povo. - 1!:' a oprnr&o que tenho 
sem.,re uqu1 sustentado. 

O Sr. Presidenle : - Observo ao nobre 
dllputado quo a hora o. tá dada. 

v ::lr. T. da Motta: - Obedeço!\ ob-
se•·vaçao de V. Ex. ; vou concluir. 

Eu p•·otendia nio~a demonstrar pela 
coorrontoÇ4o dos dous munlciplos, Sant.a 
Barbara e Marianoa, que elite nAu devo 
querer se enriquecer à custa daquelle : 
mas.como a hora esta dadR, ponho termv 
aqui à Jolohas cons1deraçõ~ e sento-me, 
convicto de ter demonstrado a iojustíç:, 
da medida proposta p6lo nobre deputado. 
( .til uilo /Jem ). 

Ninguem mais po-iindo a palavra, en-
cerra-se a discus;llo e é approvado o ro-
q uerlmen to. 

Ftca adiada pela hora a discuulo dos 
demats additivos. 

Apreselllaçdo de prQjecto8. requeri-
ment~ e tnatcaçcks. 

Silo lidos e v ao a imprimir os seguintes 
Prlljectos. 
N. 242. 

A contmissilo de estatistica, A que 
foi presente a reproFontaçdo do mais 
rle 60 cidad!los da freguesia da Mutuca, 
termo tia Campanha, em que solicita 
desta u somblea a transferoncia d·a -
quella freguezia para o novo municí-
pio do ~pirito Santo da Varginha, o 
cvnstderando que os aigoatarivs dessa 
representação são todos pessoas quali-
Bcadn! e representllo todas as classe!! 
S<lciaes ; que é vantajou a medida r<~e 
clamada, pvis quo consulta ella a 
commodidade dos representantes; quo 
a frcguozia da Mutuca dieta apeoag ,,,, 
Vargiuba 15 kilometros, ao pa""u quo~ 
da <.iampanba. nlo menos de 38; que 
a lransferoocl& da fresuezia d! ltfa tu• 



ca para o termo da Campanha nilo 
lraz prejuízo considera v,r a este, pois 
que 8êa &iõdá comM$t.l' I! o 6 fregue-
ziu, inchülvê a da 's'edo des>e mesmo 
município; é dê parecer que ao adopte 
o s'eg~inte .projectu : . 

A as~~mble~ leg(lll~tiva provincial 
de M•I'\!IS Geraés decreta: 

Art. uuiéo • Fica desmombrada do 
term11 da Campanha o ann'lexarla ao 
do Espírito SaulO da Vargiuha a fre-
guezia .!o Espírito Santo ria MJltuca ; 
revogada>~ as tli:<posiçiJJs em contrario. 

Sala das s1ssões. 31 de J\gusto de 
1882.- M. Faust,ino, F. NafJarro, 
Á. Zacat•ias. 

N. 243. 
A ussernblea legisla tiva pro'9incial 

de Minas GeraO$ docreb : 
Art. unico. Fic:.1 o g >ve,rno nuto-

riaado a despender pela ver ba-obras 
publicas - as seguintes quantias: 
4:000$000 com os replrO> d? aterro 
que ex1st a proximo á cidade de Pu uso 
Alegre, no rio denominadu- Mandu-
e e~trada que Vl\6 a Pmd11monban-
gaba; 3:000$000 com as obras da 
Igreja do Jaguary '; revogadas as dis-
poiiç<Jes em contra r i o. 

&la das sessões, 31 de Agasto de 
188-2.-F. Na fJarro, Wence$lau. 

N. 24t. 
A assemblea legislativa provincial 

de .Minas Gernes decreta: 
Art. unico. Fica o presidente dn 

provinçia ! ll.t.otisado \' ~esp011der da 
verba- obras publicas-:> que for oe-
c:eraar io para a íactura de uma estrada, 
que e&ia de Joao Gomes ao Livramen-
co; reYogadas as disposiçiJtU em con-
t rario. 

Sala aas sessiJes, 31 de Agosto de 
1882.-Bias Fortes. 

N. 245. 
A usemblea legislativa provincial 

de Minas Geracs decrlrta : 
Art. unico. Fíc,a cr&~da un:a ca-

dei ra de iJlstrucç4o 8rlmari.a para o 
sexo muculino em ruz d,as Almas 
e rutaurada a de igual mat: na na 
treguezia de ltatiayussú, tambem do 
sexo ma.sculioo, ambas no município da 
cidade do ·Bomftm; revogada, as dis· 
posições tm contt·ario. 

Sala das sossiJes, 8 I do Agosto de 
1882.-Severiano de Resende, J81lo 
Lui:ç, F. Na'Darro, Santa Cecilia, 
M orebsolln. 

N. ~46. 
A commisslo de •tatiaiioa, {&que Cui 

presenk o N'laerimento do cidad&o 

~OK 
• • 

~osé Gomos I,'croÍI'.1, o aUoodeodo as 
rD.lll!as por olle apresentadas, é dll pa-
recer que ao adopte o seguinc.e pro• 
jacto. 

A a~semblea legislalira • ptovioelal 
de Minas Gerai!S decreta: 

Art. uni.-ô. Fica du. membrada da 
trog~ezia de S ~osé da Ohoeo~, t.ermo 
da c1dade do P1rauga, e aopexada' á 
de Nossa Senhora das Mercez' do euin-
ba, termo da cid:&de d9 Po'mba, a ·. la• 
zeotla de pr<lpriedo~de do cidadll., 'Jose 
GomeJ Pereira; revogadas ns dispo~i-
çõos contr.uias. . 

Snla dao~ co!Jlmissões, 31 de Agosio 
de 188~.-M. Fa'~tino,' A . Zacarias, 
F. N avart·o. 

• N. 247. f I 

A nsiemblea legisl~tiva provin,cial 
de Miutu Geraes decreta: 

Art. I • Fica o go\·erno da ,P~'O~io
cia uutorisndo a auxiliar os répàros da 
igroja matriz da ctdade do S. Sacra-
mento com a quantia de 2:000$000. 

Art. 2.• ltevogao-so as di~po.iÇões 
em contrar io. · 

Saiu dus se,sões, 31 dé Agosto de 
1882.- Wenceslau. ' ' 

• N. 248. 
A n~semblea legislativa pro\'iocíal 

de Mma~ Ger~<e$ docr~ta: 
• 

Art. unico. E' o governo da pro-
víncia autorisado 11 despender pula ver-
ba-obrn..q publicas-até A quantia de 
20:000$000 com 11 constr.ucçao do uma 
c11doa no. cidade de La l'l'as; revogadas 
a~ di>pJsições em contrario. 

Sahl das sessões, 81 de Agosto do 
l882.~ustaoo Penna. 

E' lido, posto em dl1eussao e sem 
debate approvado o~orn&e: • 

A 2.• commíssão de fazenda, â que Cõi 
presente a representação do v1gario d.a 
freguezla de S. Francisco de Paula, pe-
dln•Jo quota para conclusao das obras da 
igreja mamz da !l'eS)tla fregu\)zia. é de 
parecer o requer que seja a representa-
çlo enviada â corilmls.sao de ruenda e 
orçamento, alirn de ser a·tc.endlda con-
f~>rme as llnanças da provi nela. 

Sala das cominlssões. IH de Agosto de 
1882.-sar~ta Cecllú.l, J • .Ltd.:, X. da 
Veiga. 

l:ieodo dada a hora, o Sr. presldeote 
marca a ordem do dia seguinte. e levan· 
ta a sossao. 

21.• SESSÃO ORDlNARIA, A. 1' DE 
S,E'I'EMBkJ D.E 18~Z:· ,. 

• o I o . ,.1...,\, 
Pazs'tosNCtL oo •• Sa~ BuiQ DB1 Qoao . . . . 

:. • tiliDBt.. . . , ,f I ,, ' . 
SUMMAIU0.-11XPIIOIEifTL-0bMrY~4oe 

Sra.'Dru!IIODJ e J, Rulillo.- Onl! " dq d~-



~ • leitors elo projeetoe.-Força policiai.-
Diec\1..-o do Sr. M. h lgnoto. -Caiua 
ICODODIIeaAI mweip... • z.• oaaara l e-
gialatiu u proYÍDeia.-:Diaeo...o . !' iodi-
ea~ do $r. X. da V.e•ga.-Melhdu de 
eatatlaticio.-ObeenaçOee do Sr. Zaeariu. 
-Categoria de yiJla. - AdditiYoa. - Pro-
jeetoa. 
A'a 11 horas e meia da ma.uhan, 

feita a chame.da, ach&o>-:18 pre~entell 
35 Srs. do~putatlos, faltando C•lm cuu'sa 
partici11ada o Sr. A. do Amaral. 

Abre-se a S&:ldo. 
E' lida e appronda a acta da an-

tecedente. 
BXPBDLBMTB. 

Otflcios. . 
Um do secretario do governo, re-

mettendo 40 .. rernplar~ do relatorio 
da pr~idencia para serem diatribuidoa 
com~ Srs deputados. -l<'ica a U~em
b1ea inteiratlà. 

Outro, enviando a petiçlO em que 
o engtonheiro Americo &pt1sta de 
Mellu Brandão pede pn vilegio para 
construcçlo de uma estrada de ferro 
que, pllr-Undo ~o ponto mais conv~ 
nitnte da-Bah1a e Miou-vá termi-
nar no melhor pon~o do Rio S. Fran-
ciaco.-A'~ commissOea de rode~ e 
pont~ e ~tradas. 

Repruenlaç~. 
Uma do v•gario de S. Sebastiilo da 

Pedra do Anta, ped1ndo auxilio para 
ae obras da re.spectiva matriz.- A' 2.• 
commisslo de fu•mcla. 

Petiç4o. 
Uma de Jo1o Guilherme rle Castro, 

pedindo au torisaQão á camnra de Pouso 
Alto para pagar-lhe ou,tu.- A' com-
misalo de' fannda mun1cipnl. 

O tlr. Dru.111ond:-Pedi a pa-
lavra, Sr. pr~idente, para mandar 
à mesa, afim de ter o 1 est1no conve-
niente, uma representaçllu do cidadlO 
David Alves Teixeira, em que o mesmo 
pede a trltllsferencia da sua fazenda do 
dialricto do curato da Piedade para 
o diatricto da cidade de Oataguaz~. 

A' commi~sâo ae e.•tati•tiea. 
O tlr • .Joeé RuOno:-Sr. pre-

eideote, tenho em mllus uma repre-
eentaçAo do3 morador&$ du dist r·icto 
de S. Sebastião do Monte Verde, termo 
do Mar de Hespaoha, em contraposi-
Ç4o a uma outra aqui otrijrecida e que 
p~de a re\·ogaç4o da lei que creou o 
anno pa>sado aquelle dis tricto. 

Os fundamentos allegados o~ re-
presentaçlo slo dignos da conaíderaçlo 
da usemblea e merecem toda a sua 
atteoçAo. E' ella alliguada por 72 pltll-
,oa•, cuJa• 6rmu 11o recooheoidaa e 

• 

entro â~ q_u llos 1lg11tant ltuítos taten-
doiros, eleltôres em grande numero. 
n•·goclanfe•, oftlciaea da guarda nacio-
nn I, a ~toridades po\ lciaes & · 

'OJ aignatarioa 'des~a repr880nhçlo 
têm toda eonfian.ça na just ioa da .sua 
cansa e na rectltllb que sempre coe-
tllma regular os aotot desta assemble•: 

En•io, pois, 'á mesa a reférida re-
preseatíçlltl, afim de que V • .Exc. lhe 
dê o deTido destino - A' commisdo de 
esta ti· Uca. · 

O Sr. Wenceslau, por parte da 1.• 
commis.tt? de _propostas, offerec~ pa-
recer concluindo pelo projecto n. '24'9. 
adoptaodo os additivos da camara ma• 
níoipal da capital. 

Fica sóbre a mesa para a ordem dos 
trabalboa. 

O Sr . Jdse Rufirw, por parh da de 
1 odacç!n,· otr .. rooe redígi·los para 3. • 
discus l o os prujecto~ n~. 257 de 1879 
e 66 e seus ad<litivot 

Ficllo sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos, 

Entr••se na 
ORDEM DO DIA. 

2.• leitura de projectos. 
Toem 2. • l~itura e· slo julgados ob-

jectos de de1iberaçlo os de ns. 199 a 
20t . . 

Força policial. 
Entra em l.• discusslo o projecto n. 

104, quo fts.a a Corça policial para o 
anno de 1883 a 1881. · 

O 8r. Manoel Fulgeoelo s -
Sr. pre"idente, Iniciando o Importante 
debate sobre o projecto que fixa a força 
policial da província para o anoo de 
1883 a 1884, pra em discnsslo, estou bem 
certo de que o1o o poderei elevar á al-
tura a que elredeveaUiogir(ndo apoia-
dos geraes), porque, teDdo·nOI aldo dis-
tribnhlo huntem, ás 3 horas da tarde, o 
relatorio do Exm. presidente •la provín-
cia, documento indlspensavel IJ4lra es\a 
discussilo e que devia ha mais tempo 
ser-nos entrPgue, para que nos pudri-
eemos pOr ao Cacto doa oegocios publl-
cos, n4o·fol-me possível estudai-o com o 
tempo qna, era ml.ater para poder COIJr-
denar minhas !deu e lnatltulr um de· 
bate connnlente. 

O Sr. .DrumOitd: - O projecto de 
força policial foi imprea~o 11 distribuído 
ha muito tempo. 

O Sr. M. Fulgencto : - &' lamenta• 
vai, Sr. presidente, que, des_l)8_ndend.o a 
provlocla cerca de l/0:000$000 annnal• 
mente com a publieaçlo dos actos om-
ch&es e debates d~ta asl6mblol. tlve~
aemoa entretanto n~M:ealdade de adn1r a 
Importante dbculllo do projeoto d- Cor-
V& publloa, por raua- do f·~tor,lo ~ 



P.relideDC~ que sóbDAtel!l,h3,horu 
cfa tar~ít, com~ diste, Ôos!ol dla~lbll\do, 
um mez; depois de c;omeçadoe os • o ossos 
tràbathoe. 

O.Sr!'H . ~: _. ~I publl~o no 
jornal 1a oua. · • · 

O Sr. JL. FWlgmCIO : - A pltbll~Çlo 
no joroat da aan p9DCO ooe adlau&.a, 
n~Q noeeo(rooha coilveoieo&emeote dos. 
IJ88y<:iQI p,ui!Jico.. 

O Sr. H. Salu: - Nlo Ml porque. 
o Sr. JL. Fvlqinct.o: - Taow maia 

11_111 éata pubf1c,Ç40 é ,uolcamente ~p fe• 
tatorlo e nlo, dó$ auuiexot, qfle .o &C(lm-
J*Dham, sobre OS' dift'ereliWII r&IIIOt do 
aervloo pablico provlneeat. • • o raeto ~oreliameoUI é real, Sr: preel-
den&ei a usemblea t~rovluclal •OIO póde 
aloé' hoje Iniciar • dlao1111&o du sua. leia 
anouu, JPOrq~ Qlo lhe lol preaellte :o 
rtlatorio do presidente da1 pfOYioõla, 
que dovla ter sido d·lstrlbuldo aqui logo 
nos primei roa dlu da aeseiO. i uca GSJ& 
o.oomalla ~odgnad& nos nossos ao-. . -naes .... 

O Sr. H. Salu :-Nio é Cacto 11lrgem. 
O Sro. M , Fulgencto .... para actes-

tar a t.ldo o tempo a solicitude e'\ inte-
resse com que slo tratados os importan· 
t.ea .negocjo' da proviocla. 

Entretanto, Sr. presidente, apesar 
~sta clrcull18tancia, 11011 forçado a oc-
cupar o lugar, a tomar o pos&o que me 
foi designado ; e, si nao ror poasl 11el de-
~qdel-o cooveolentemeote. darei ao 
menos o slgnal de alarma para qbe ve-
nham em meu auxilio os companholros 
de bancada; ... 

o Sr. x. aa Yetga: - V. Ex: é mui-
~lp!mo competente. (Mult<4 apotados) 

O Sr. M. FulqetJCio ... ,. e a4 poucas 
conalaeraçõ'!S que vou Cazer terlo o me-
ri~ de servir para lnstiluir-se este Im-
portante debate. . 

Sl't., ..se em todoe os tempos e em 
Wclaa aa epocas a dl.scu.sdo do projeclo 
de força pu.blica Col considerada tm· 

- portan\iasíma, pela naturet~ 4• a.~t~ 
• ma teria, est.l. importancla bOJfl ~be _de 

ponto nas tristes e lamentava~ ctr• 
cumataocias em que nos achamos . .. 

O Sr. X. da Ve~ga:-Apoiado. 
'o Sr. M. 'Fulgencío ... pela falta de 

aegurança ma!vídual, de paz e tra1l-
qutllídade publica na prov10cia. , 

O Sr T. da MOUa:-Apoiado. 
OS,:. M. F~lgencio:-C.Jm elfeito, 

Sts. de norte a tiUl , de este a oeste 
da província, queixas eurg~m. clama-
re~ se levantao contra este estado _de 
cousas, por parte do~ cldadll?~ pacefl-
cos que ent'reguea ao• labores dé,âas 
pro'fiSI()e~, ob&citeh\es à lei, sobrecar-
regados ile numeroaos lmpostoe, 

1 
qae 

110 arrecadados e •banjaclos a bel-pra· 
ael' do sorerno. 8Ó fGdem, em .remtine. 

• 

raçao, d& tantos. llaorillcios, que 11 lhes 
garanta ab-meoos <1 di~eilo l ylda. 

0 g,I•X, cl« V~:-!í>diaílo: 
C1 •Sr.1tf~ F~ . .~-y,. RX~.k~rre.· 

Sr . Jlreside~J,te, que em '0~11 PTP.'rin· 
cia, iiô\n ' uma oàplllnçlo s~""'rlor' .r., 
mil~aere''rn!lí/ dé~llltllnte~;,e;j!~~ 
e d~~\\\AdOS por Utna •r.ea dJt .. 20. 
mil lllflu&s q11~dradu, poro ~tm ]!OVO: 
sem a ~.ria educa4}10' e io.llrue-
Qto, nlo pode o eatado 4e eeguragça 
1ndivadual chego.r à àllúra de per-
felçlo que' era -p1lta tlelejar-se; e'n-
t retllp,t<-, se isb ~.e.~Xj li~ r ,,m,Ràrte 
o mal• que nos aftl.ig~, ~ tef.f,o <l,Ue ~ 
mal cresce, augwpn1a.-se 1de .aia para 
dia .e .&!+1,f&-.,!e,; .am p~;o110r9<Jiil, ~ u-
Silstadvras, qpe a~CJ11Ç& rpdu&ii!!Ya 
D0$14 prvtincia •a completo estado"de-
b;~rbar&a. ' • 

Nao ~xagero, Sr. presidente .. ,. ' 
{) ·S,.. · Drlfm<md:'-Està carrega n'do 

muito aa cores. • · .. , 
O •g, • .'' AJ;1 'F'ulg~~io .. u!lo e~tQ,ú çar-

reg.odó ,\\~. c..rc,s, .~1,u collpjf•... · 
.u.s~~ fi! àa VetO~:-Apo••dQ .. . 
Q, S11. M. Ft•lgencio1 .. 1Ahi estilo •0111 

relatorios de 'diversas adnoioisirações 
liberaes .... 

O Sr. X. da 'VeigG:- Apoiado. 
0 Sr. · M. Ftdgencio ... quu alta$• 

tio o estado triota.simo em !(UI nos 
achamos, a 'que aos ,vamqs rJ!d~tindo. 
E, Sr. presad,ente, • contra C,actos. alio 
pudom haver jlrguf11en~. 

Com. effeito.-&rs., de.quantos .a~tenta
do• gl'avis~imoa. nio ,, temos. •COÍllleci-
mento 1 em nossa p~íocia e que~o 
ao al'canee de todos f ' 

No muoicipio d., Rio Pardo, St~ 
presidenU!, o etimo camp& omnil!O-
teote, os assas ;inatos, os ferimentos, 
os espancamllll:~S e desord~lls surgem 
de 'dia para dta. 

ó Sr. Drunwn(l:-Liao ba de,®r as-
a m &té á consu.mmaç4o ,doe 1!6WJlOSI · 

O Sr. x·. da V:eiga:-Triate idea fu · 
V. Exo d& nouo futuro. •. • 

O Sr. M. Fulgencio:-Tal foi o es-
t.ado de aoaro:hi11 a· cjue chegou aquelle 
muolcipio, Sr. ~esideute, qne 41u, diàn· 
te de~ tantos 'desmandos, 'Yi-me forçado 
a oftltlar *' presilfencia ds província, 
cll11mando a '\la n'tteoçAo 1 ~llr~ ~-~t-. ' 
rencias tAo lamenta v e~. 

o Sr. x. da Vett~a:'-Ápofad6. • ' • 
O &·. M . Pulgenefo.- UIUmameDtej 

Sr• ;,tenho. recebiao_cartu daqulllta·lo-. 
calldJ,ae,astJ~'lttaodo-me que o mal crp-
ee de dia a dia, e que dO precisu 
PWvidalic~ .P~'PIItas e ene~g,i9U,da ,. 
parCa ,do go~er~ pa"' que .,alh"q.t ~c:- • . ... 

• 



Mgpiclos, ''· mtlmu.de tantos átteMa-
dos o lo njJ?-M Dá aec:•••idade .de rea· 
glr c:OntrJl o, d~~dos dot ®mioaa()-
res d;àqqel leJnre~llllu,a~ ~ ~I!' $11t&l-
ll tÍII ~ ?fM arml 11- • , , ~ JtY'il~iol , ~r. éa(,~en Ut. e qngos1 em qlillrb' de~osl <i Intel r~ li<lflh~t«~.'r"e'a· 
c~'fíflu-me que ultlmilmed.té àe 'U!útâ 
cdatra a vida do digih.l juli mlitel~lu 
de orphtos daq uelli• tét mo. o Si'. Dr. 
Vicwrinb Aalon~ ·Ao Sacramento, ma.-
gia~rallo muUo.dlatlaclo pela soa lllus· 
tr4Çip e caraptf r . . 

O Sr. X. da J-retqa:-E' vor l~so m~ ' . r mo... . 
O&-. Ú.FulqeÀc(o:-Mas, Sr. pr.esi· 

dinlte, ,..éoólservadlri-... ' 
• @:Sr:~bc/Uittm:'-Eia o 'c'rilne. 
O Sr. M .FuljÍilnelo: .... Entlo dl:ent-me 

8II8S anflgo,, Si'. jJNaidente, qotÍ, se o 
goteroo· nao tomar energlcaa providen· 
elas no sentido de ~er garantida a vi-
da !q!l.elle hporjjdO magt•l rajlo, V&t'-18· 
bJo !o~dos a lançar mio das armaa 
para 'ó defenderem. 

Or·a, V. Exc. COJ!lJ!''ehpade ~ulto. qljl· 
llndroso é é~lê ezHlldo de c!ouàas1 q !'to . 
ditDcll à a poslção'dé'àses cidadaos. E' eu 
peço o auxllfco' do!f méui llluatr'ados co!· 
legas j~rnta ao fO'V.erno parl' qué taé's 
provldeaciaa sejio tom11d11~. que garan• 
tio alll a vida de meus amigos. 

O Sr. X. da l!e~:-Avoiado. 
O Sr. M. Pulgenclo:-Fui infor-

m"ado, Sr. prestdente, du que segu}o 
oo tem de ~t-go i r para alll 'um •1,1,,,· 
galSo mil ita ~; nada ·'slll nu cér to a es"te 
r41f[/tl to. Mas, ae é exacto lll!l' es~ 
facto se deu, á preol ~o 'qlie o l!'ôVerp'o 
reoommende ao seú' dele~a'do qoe -al\1 
clwlgúdo n;to tenha oontemplaQO.Ja, qu;e 
oumpra o seu dever, garantlndu a 'Inda 
uos que se achao ameaçados de perde-
rem-n'a. 

J:ilo 'se cooh'.lce actualmeote a lei 
naquella loc:alíd'ade,- Sr. presidente, o 
quo lnip'O'ta ·é a vontade de~potica: ele 
cel' tos rnâiVilfnos. que alio eslll.> na al-
t ura ••o occupar os ca~gos plltllicos que 
Ollercnm, e ~ratiÓ!o 1oda a sortá- Íle 
desordens, JoGr que dtzem muitó (palfll 
cameote. como eu tenb'o o'Uvido mars 
do uma vez, que estiO garantidos pelo 
goveroo. 

O Sr. X . da Veiga: -Isto é tdste. 
O SI. M. Fuiqencto: - Ora, Sr. presi· 

dente, quodo M coueu chl'gão a. ta~ 
ponto, é forçoso coof8S31lr que. e~· 
moa no completo domlnlo da anarchi&-
(apofados ·alt mtnDJ·ta). 

Na cidade do Ára~uahy oós, ja co.. 
nheoemos as sceoaa tristis~imas qne 
allr se derão, obrigando a rotirar-18· 
d'aquella comarca o dl·tincto jui& de 
d.iretto, Dr. Paulino . de CarT .. lho, 'que 
q~ poda para lá volt .r . E, 18 é tel'tu 
i (I~ llltiiJ)ameote 0 JOYlirno tomou i{~ 

gamas ·J!to•ldellclall·qt· ~ai'Wellljl ~~~· 
odrr~ p'ât'a o reaíabi!l if9'êh,to da ô{.;. 
d'i!m ó'aquel~a ' daacl'e, · m'béro é AAIJ19 
qu.e é pr~lso rll\lll!Ume~a~ d'êJ&g_a· 
du ole polYcia, que para •lli> ~~o~~uio1 o 
maior i SCfl!plllo. li# .. ~lDprinreoto -de 
seoa devel'ti.. l>elejp qa:: &i pla.e lnan'-
quulidade no saio d'aquel&. popu:l~. 
onde conto parentes e '1lmip de am· 
bot os ladoe pol~tito!; 

Recebl utnã_'cat1a, Q.~~ me foi e)i'vlfl:-
da por um amigo de M{nu '!lltJtas, ~ 
c\'l,Pta ~l!l al.~er~ '*'~ar~w. m.~~g 
para o Xra~saijly, pe4indo: liij~ tna~n· 
taJ98Pltl ·1 1a.~a ll$.Ct:tKe~;1 a •ao•: aJái8"' 
11811~ Cà~ita.l, .allm de obter a, sua -~e-. 
tiratla. d'e ~ porque elle e.•Dl~ eRl 
estado completo cte coaecao maral. 

O Sr. X oo Vei9'a:-Do nl teres lh·a-
ristuf 

O Sr. M. Fu~gtncio1-Pois qllo. 
O Sr. 1C: da V ciga:-E 118 até ja. (ói 

mettido D:L• ca Jea .. 
O Sr . .DrumOAd:- N«o chJgou a en-

trar. Soft'reo alguma violeucia, 111ae 
oito foi â .cade11. 

O Sr. ltf. Fulgencio:--JLerei a. óa.r-
ta para que a a-sernblea r~ot uma ldea 
dn que vai lã pelo Ard>Sunby (14): 

c 111m. Sr.-Ara~s-uaby, 29 de Ju-
lt.o •I e 1882. 

li;screvo-lhe l'Si4 As pre$111s e muito 
a~~·tado, por-tue, COIJIQ s Lbe, ja fui 
aqu1 condemnatlo á morte, 1m11 Celit,-
llteolo ogrndeQO a vida,ao eapHAo Sa-
biuo e Manoel F~rrei ra, delegado em 
exetciclo. Viv(l mllifo conw.i.riadô 'e 
nll•> posso po! minha dmnidâde cootl~ 
ntl'ar , em vtsta do qoe terir hayido. 
Como não sei se seguir«o para Ollio 
Preto uns ollicios para o presidénte, 
peço A V. S. que interesse-se· pelo 111eo 
regr~&$0 para aquellà capif!'l. ferlhó 
receu~ de sahlr, pór;qú,e pdd!'m me em-
lmrgnr tob qualqu'er pteteilo. Sou &.. 
E VAiliSTO B.~PTJS'l'A DA CRUZ E Se USo\ • • 

Por· es.ta carta ae vl q'le o uffickl 
mandado para aq~ei.la lo~ldade, 'afim 
d~ ~araottr i orde111 e a fraoqu tllicfad'e 
pubhcã•, está completameofe coact6, 
nao tem a meoor ac.ç!o para cumpt \i' 
OJ seoi devl'tes... ' 

'() St-. X. dã' Veiga:- Por sua vez 
p~ech de garafi'tilt. · · 

O St'. M. Futge?léio .... e re'co~;ré •ao 
pat'rocinio'llos amigos jqntu ao 8-over-
no, pa .. , ser roti r4do dtt 1á! 

Sou in formado d'é qpe na secreta.rj• 
do governo "xrstem d~11.ineotoa,ein. 9u!i 
se ,•f!lrtna <l.!ll' o alre.rét Enrtato iJ&-
cla~~fil: em um iQterr••gUor,io qflé' ti! 
nha rece'bláo ord~lll' do Ih-. ~flfa ·do <11.-



• 
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Americo nlo freclu de recommenda· 
çlo para c~prir o seu dever. 

O Sr. X. tlo. Veiga:- Apo•ado, con· 
conlo Cilm V. Exc;mas a recommenrla-
çlo é neeeai&ria, porque attr!bue·l8 o 
asaasainato ao delegado de policia. 

O Sr. M. Fulgencio:- Não se1, nem 
posso atBrmar o quo ba de real sobre 
este racto.~ mBa é coJrto quo elle é im· 
portanti~simo e o governo tem neces· 
sidade de proceder com todo criterio 
nessa quutlu, l!.flm de que reca1a a 
puniçlo tobre o verdadeiro c;riminoao., 

Se oa soldado• levantaram-se contra 
a autoridade, te'ntaram contra a aua 
exiatência, ella cumpri11 o aeu dner, 
fazo~nd11 reapeitar a le:. Se,porem,ellea 
furam 'f ictimas de um as.sa!sinato, é 
mh ter quo recaia a puniç!o sobre os 
autores de ~o horrol'050 crime, aPjlo 
elles quem· forem. 

O Sr. Drumond:- E aasim ha de 
succeder . 

O Sr. X. da Veiga:-Os factos ante· 
riores nl o promettem isso. 

ó Sr. A. Cesario:- Principalrnente 
os mais remoto,, 11s mais an~lgos ... 

O S1· . .Drumond:-As providencias 
têm sido tomadas. 

O Sr. M . Fulgencw:- Na ·cidarle de 
S. Joio Baptista, Sr. presido nte, um 
dos cheres do partido cons~rndor, o 
Sr. teoonte Florentino Egydio de Ao· 
drade, cidadlo importante e re.1p1ita· 
nl por tt.doa os t i tu los, pai do numa• 
rosa !amilia, é espingardeado em sua 
propria eaaa; e quando o povo em 
massa poáe a p risl:~ dos lbsassinos, 
porque eráo conhecidos ..... . 

O Sr. X . da Veiga . Apoiado. 
O Sr. M . Fulgencio ... pois tinhlo 

JIUblícamente ameaça4o a existeucia 
d ciSSO cidadlo, as auwridades cruzam 
ot braços, e só dous dia~ depois é que 
111 OJ pede ordem do prh l o contra os 
a1sass1 nos, quando estes ja tinbAo·se 
evadido o passello impunes pela pro· 
'f i nela I 

O Sr. X . da Veiqa:- Apoiado; man· 
dante e mandatano acoutaram-se em 
Pblladelpbia, onde est iver•m sob a 
protecçdo dat autoridades póliciaes. 

O St-. M . Fulgencio:-- -No Rio 
Novo, Sr presidente, nm ad\'ogndo 
importante é publicamente espancado 
na! ruas da. cidade, e pouco tempo de-
poh um 'med ic11 tambern impor tante é 
acommettldo. 

O g,. , X . da Veiga:---E um medico 
dietinoti11imo, o Dr. Bu>tamante, oida-
dlo estimado por todos os parUdoe. 

2 ~r. M. F~:·-Em Cata• 

guazes àlo os proprics ex jviaea muni-
ciJ•&e~as victim~s de aggres~Ges e ter· 
r:n ia,detmandos. 

No Carand'ahy dous fac&ol impor· 
tanti~moa 18 der!o; um uaasainato,no 
qual 11 diz quo a policia teye grando 
parte1 e um outro, do qual foi 'fictimn 
um e~%onbeiro da estrada de (~r rÓ .do 
Pedr9 -··· 

T11vs factos Sr. presidente, lêm-so 
dado, muilos ~·euea ·nas clreum•i•i· 
nhançat d'esta capital, e até agora nl•l 
sei se. Corao tomatlaa providenciu, so 
houv·e pWliçl o para os criminotOa. 

O Sr:. G. PeNil!.:- E' que os oalM· 
brU4'1 . lo intollige~. 

O Sr. M . Fulgt!leio;-Or-., ae e,m 
relaçAo a.o norte e out roa pontos dr. 
prov10~ia,que estio i grande distancia, 
('Ode se ainda de a lguma forma atte· 
nuar o prot(:dimento da admini•tra· 
çao, esfa attenuan~ deaappareee quan· 
tio se. t rata do~ pontos que se achao 
proxim· a da capital. onde 18 1 êm pra-
t icado cr imes horrorosos ! 

Ja ae me infor rn'ou, SI' . presidenta, 
quo .o~ estrada que d'aqw .v'ae para 
Mar;aooa tem-se assaltado pessou â 
no i te par a roubar. 

O Sr. T. da Molta:-E' ex.acto, 
O Sr. A . Cesario:- Com efl'etto ! 

t iob.a de ir à ll!l&riaona, mas, ncase 
caso, nllv vvu mais. 

O Sr. M. Fulgencio:- Nao sei se é 
verdade &>te factt>, mas fui d'elle in-
rorm,do. 

O Sr A. Cesario;- Descobrem mui-
ta e<usa. 

O s'r. M . Fulgencio:-Seria Jongo, 
Sr. presidl'nte, . fazer a reseôb 1:1 de to-
do~ us attentados o cri ines quo se · tAm 
comm~tiid•1 na pro•incia .•. 

O Sr. X . da Veiga:- Apo1ado. 
O Sr. Severiano d'e Resende:- Era 

um nu,nca acabar. 
O Sr. M. F"lgenciO .•. de certo tempo 

a esta par te. 
E peço aat meos honrados. co !legas, 

Sr. p~e~ldente, o seo nlioao anx.llio, 
a6m de que empresuemos os meios 
nocesaarios para que a nos•a pr.>vin· 
cia volte ao • erdadeiro e, tado de paz 
e traoqúillidade; que em outros tempo~ 
go&ou, ' peço especialmente a coadju-· 
vaç!o do nobre deputado residente na 
Jtabi ra, qúe tambem teve de ver como 
victima um de seos par..-ntes, que foi 
o ex juia muinicipal da cidade de Ca-
tagu&Z85. · 

O Sr. X. da Veiga:-ApoiaJu. 
O Sr. Drumond:-As pro,ideociJt 

forlo to~~. • • .. 



·= :rrs~: ;.~t~zro:'":!!.E .'é · .m .. '·n•~··· 1 : 
rn.uitrl ílístiiÍ~lÕ · • · ·1 •• ••. P r • ' ~r. ~. I o ''Sr!· ·y :·· Fulgencio -·2!:~~~.,; o~er••, 1 
sr: "pilêsHrêhte;··.aliü:b.~ ' 'd á.~lréndr"~ · 
d'es\k Htfi~ru"a'isltni~tijh{.,,~,>-~wiaaJlr 
re'rc~lh!~v~·'g'~ã'Vl\1~&.~· (à~((!s'· ~Úe .~ 
tam' :~f!Ld? '~1il .. ~,!-!~~~· ~r~y·npi~t .u·~ ~.ot 
um, porq~o-- s~IT•a • .l~.só uma tarefa In• 
ter~inh.vel; ' !DaS,~ !j9 SS. ~x.cs .. quizo-
r'e!n se d:ír ao tra~alho de l~r detld~
inente 'Os r ela'ti>rí'ó"$''dbl S~4 . · m:S. Car-ros 9}to:lÍ 1!.' 'aÇ''I!~l J?bOÍ~ 'dé pollciu, 
se con'vencerll.> de que a n03~a pNvio-. 
c ia estA em1 ~es;fmas condiçõe~ . do so-
gu'rança ·individual. · 

Polo relatorio dp .Sr. Dr. Carlos 
Ottôni se ~ vê" que temos na prQviuctu 
3529 criminosos, faltando os cadastros 
de 18 municípios. · , .. 

O'Sr: X. da Veiga:-só no municí-
pio do Serro dizem quo ba200 · 

O Sr. M. Fulg~nCio;-Creioque nilo 
ser~i exageradô, calculandô 'que t em.:s 
aclualmonte ua província "•(LiS do 6 
mil criminósos; porque V. Eic. · sabe 
que a maior parte dus crimes n!Io con-
st"a dos·carLurlOs, fOrque são abafa-
doS'pelo escandaloso patruoat·.l, qut1 In-
felizmente dispona:lo a•1s ' rnulfcítores. 

O Sr. T . da Motla:-0 que é certo 
é que temos na província um exercito 
de criminos 1s. · · 

O Sr. S. Fet'l'az:--~·bior 6 vezes do 
quo a força policial. 

O Sr. M. Fufgencio: -0 mal é go-
ra1, não ha duvi)l.ar; os factos que le-
nho' ref.,r ido, e q ne constllo dos rc~la
torios qoe noJ Corao presentes, atte.tão 
bem alto que o go-verno prdcisa de em-
pregar esforÇ03. e energia !'ara dar .aos. 
mineiros u puz e a tranquillodad!J, á que 
elle3 teém direito. E, S s., se o mal 
existe, força é confessar que é muito 
mais para lamün ·ar-se a >O\ te dos me'us 
correllgíonario; politicios,': .. 

O Sr . .Set:eriano de Resende;-Para 
esses 'llllb hú lei. 

O Sr. M."Fulgencw, : .. p1'rque ~ua- . 
si sempre os ft~r.rmeotos, os esjf;~uca
nreot<1a e "OS aslassinatvs, de que slo, 
victimas os cooservadorês .• 

O Sr. ·S. Ferra..::-E' injustiça. 
O Sr. M .Blulgencio ... llcii.•J impunes, 

ou .porq.ue as autoridade!! polit:íae·~ os' 
acoroÇ04Q, ou são complicas em • taes 
crimes . ..t • 

.O Sr, S. 1-"en·a,;-!--C<~m que inter essé1 
O Sr. Seve1·iano de Resenlle:•-Da 

vipgan_ça e41n~ra .conser.vadur es. 
O $r. S. Fe·~a.::--Oral! . 
O Sr. M; ~Úloe.ncio ... ou P,qrqne, to~

DI0·$0 lu6rtes oianto- dos i'8US correh-

• . ..... 
~.--. .:,..,_a,. ,. " .._ • . ~·· •• · ' ~ tu ! 
gion~rios políticos_, quo ... assim goz!lO de 
um ~SCIIJlftalo!O induUo. 1 ! • ._ 

O Sr'. s. FeN·á.:: -É' bo•n . n.pon.tar 
~ fa.c~··~· ., ~ •I · 

v Sr.. [f(. F ul{J6TJcjp; ~ Ja ~enho 
a.po!J.I!l!l9. m,uitQs, elle~.~ no~çioa . .. 

.. O.Sr,. SeoBJ·~ano ile Re$e-nàe: ....X o· 
dos. <t:t. dias se :reproduzem. • 
, . O Sr. M .. Fu/gencio;-- & ustli.nte-
ment!! os noasos correligionarios pe~ 
~fl.lll que ~e cha1ne a nttençll9 dó.go~o 
vernQ. pará p que elles estao soll'reldo. 

O SP·. Seve1.-iano. de Resende:..,..Con· 
tra 11!1 drsmandos da p<1hcía. . .. · 

, O Sr. ,Lage -Em .parte •nus fa_~s, 
q-!Je Y,. E.x.c. arzont®l tomnri'l pg.rte 
acliva e pas-iva grande ntimero·:de eon• 
~ervadoru~. .. . . , • 

,O Sr X. da Veiga :- lníelizmente 
6guranto na passiva. . 

O St·. M. Fulgencio;-se o m~l ~ ge• 
ral , comu se tltz, elle ·all'ect.a ,mu1to 
maj!l ao~ con$1lrvadoros, que nllo ·te'Om 
a pr.>tecçãu du governo.. • ' . , _:Se p gnverno central ntlo toman.pro-
videncias muito onergicas, .no:seotido 
de pOr um,parudeiro a semelhan~s · des
mandus, melhur será dcclarur:se..que 
os conservadort!S~ estão Jorn .da lei.-
por.que en1ãt1 olles, tundo .. cet·teza da 
cldliguo.~ldade com que ~ão lratatl~ .... 

O St;. Seoeriano de Resende:-Farllo 
da casa um ars~nal.. , .. 

• O Sr. M. fulgencio ... lançq.rão ;uito 
dos recursos pruprio.s para ceagil em 
contra , a.quell~ que tentarem contra 
sua existeocia e cont ra.os st~us direitos . . 

Q Sr. T . da Motta:-PtcaT.ilo as'.ga-
rantias suspensa!! ele direi1o e de facto. 

O St·. M . Fulgencio;- Usarao do .di-
•·eito C!•nhecido de meus collega.s......vis 
vi repeUitur- . pot que, Srs . •. q uaorlo o.'l 
nosso~ .;ltamo.rru nao· são ouvidol , q11aÍl-
do tod<~s O! d iG!I chamamos· a auenç~u'Cio 
go:verno para a ror te dos ÚOSSOll·tP·roli-
gionariàs, e se nos diz.quQ,declama!nos, 
que uão sdo o:xacto3 os fà.ctos gue de. 
n~nçiaml)s, qual o remedio pal'a .que 
de,vomos appellar? Havemos , de uos 
deixar sacrillcar pelos ussa~si.no81 Nilo, 
po r. corto, e iremp~ buscar oa p•·ópria 
lei o reçurso.extremo q oe e lia n;.8 dà;-
fazcr justiça pel~ n.ossas.proprias mllos; 

O Sr . Sever.iano de Besencle~-'lfA 
Ex.:. uao tem v1sto que ~es ugent~~ 
crjmio.osol! até, si~ prã,miados e II)Uito' · 
co{lsjderado 1 ~ • •· 1 • 

.O Sr. S. ,fer.raz:"T"Tenha a .bondade 
de.apontat: alguns dllS!es. · , 

1 IJ St· .. A. ,.Cesa,'ia: - Empraso .a Y, 
Exc. para provar o que .dia. • ,,. . , 

O Sr. Seoerio.no ele Reserl(le: - E -



• 

multo facll: uns l~m sido nomeados 
juizes de direito, outros têm sid·J con-
decorados, porque ·Um-se uaignalado 
pelo crime. 

O Sr. M. Fulgencio:-Para evitar, 
Sr. preait!eute, ta•a ex• remoa, que tra-
tem sempre oousequeucias fun&>~ta~, in-
caloulaveis, i nnster que o governo 
pr·oeure acercar-~& da pesa >ai idoneo, 
intelligente, que aarba compenetrar-se 
dos ~eu<~ devere•. para que a nossa pro-
víncia possa voltar ao &!tado de pu u 
de tranquillidade que é p.tra desejar-se. 
E~quecia-me, Sr. pN-idente, de re-

ferir um Cacto horroroso,que se dao na 
cidáde ela Diamantina, e que deve oum-
pungir a todo coração bem:rormado. 
Agarrarlo alli um pl•bre garimpeiro, 
atarão-no à uma grando alavanca, des· 
pirlo-no e o snrrarllo por tlll fvrma, 
que elle for conduzido a braços para o 
hospital de caridade, onde creio que 
até hoje existe. 

Ora, Srs., quando prat:ollo-se factos 
desta ordem, por certo que nao podemos 
contar com a segurança individual e de 
propriedade !I 

N:.o é, ~r:s , ~omonta em nossa pn'-
vincin que se dll.o factos tll.11 lamenta-
vais; em todva os angulos do im)Jerio se 
levantll.o clumore~ C·Jul a e~te estado 
de~graçado em que o s achamos: ah1 
utau o3 h·•rrot·es praticados nu Chique-
Chique, em Macahuba~. da província da 
Bahia, que trazem aquellas povoHções 
em constante perturbaçllu; a!li estll<. os 
factos occot·r idus nas· Alagoas, oo Pi-
auhy, em Pernambuco e em tantas 
outras províncias, que provão à toda 
evidencia a falta de um governo ener· 
gico, que pos>a garantir os direitos, a 
propriedade e a vida dos seus concida-
dâos!l 

Estes males provêm principalmente 
do governo, porque, quando este sente-
se forte, quando tem o apoio da opiniao 
publica o compenetra-se da sautidade . 
da sua missll.o, tem em SUHS mll.os todos 
os meios necessarioa .para reprimir 11 
punir taes desmandos (apoiado ào Sr. 
X. àa Veiga). 

Infelizmente, porem, o governo pa-
triarchal,que nos dirigr, sente-se fraco, 
~•m apoio na opioillo publica. e que-
rendo vivo~r aomentedacontlescendeocia 
dos seu~ amigos (apoiado do Sr. Seoe- · 
n ano de Resende), ou pactua com ell.n, 
deixando que as cousas cornto sem o 
menor protesto de aua parte, ou illude 
fingindo tomar providencias, para po-
der manter maia algum tempo a _ v1dil 
WJloria ~ue leva. 

O $r. Seceriano de Ruerttk:-Ató 
dispeD.84 protecçllo aos .crítninosos. 

O Sr·. M . Futgencw:--Parece, Sr. 
pro!Sil\j!nte, que paanmo' por uma ter-
rível ll'ansiçllo moral, o car.~cter nacio· 
nul está completamente obliterado, e u 
povo,asse:nelhaodo-seao corJeiro quan 
ao c~!J!inba para o aacrificio, ja vn i 
sentindo a c• n'ciencra dos seui direito~ 
e, se ollo h·11. ver um paradeiro para o~ 
seus sofl'rimeoto•, nao vai tarde o dia 
em que· elle ha de levantar-se como um 
gigante para recuperar sua liberdade, 
para ruo~r respeitar .eus direitos. 

O Sr M . Faust1no:---P11rece uma 
ameaoa! ! 

O Sf. M . Fulgencio:·-NI1o é ames-
ça, é a Vt!roladt~ reconhecida por todo~ 
os homen• patriota•. 

O Sr. X da Veiga:--N4o se assuste, 
que nós nl1o fnzemos roroluçllo. 

O Sr M Faustino:--No município 
de Marianoa o aacdficado fo>i o llob-
delt-gado. 

O Sr M. Futgencio:---Pouco me im-
porta que seja o~te ou squelle. 

Eu sou deput:1du provincial, sou 
eleito do povo, e hei de sempre cham~r 
a attençau do governo em fav •. r du 
v·ctima~. qualquer qué seja o seu credo 
pulib:n (apoiados). 

O Sr. T. da Motta:-E nem V. Exc. 
diz que todo1 os assassinato~ sejão po-
lillcos. 

O Sr . M. Fulge11cio:-Como drzia, 
o govor·no, que infelizmente nos di-
rige, ja se va1 sentindo b1ldo dos re-
our~os indisponsaveis para fa1.er a fo-
lecidade du paiz, sente-se desmora-
lisado, a opini!lu publica Sol revolta 
contra elle; e, Sr presidente, quando 
o governo chPga a um estado tal, deva 
por patriotismo, por intcress-1 do se11 
paiz, deixar o poder, entregai· O àquel-
les que possam t!elle cuidai' mais se-
r iamente. 

O Sr. Drumonà :- V á esperando ..•• 
O Sr. J. Luu:-lssu é o que V.Exc.s. 

dtsejam. 
O Sr. X. da Veiga :-Nilo , deseja-

mos o poder, nilo. 
O Sr. M. Fulgencio:-Sei, Sr. presi-

dente, que estas palavras que aqui pro-
firo em nada podem influir na si tuaçao; 
mas ellos silo filhas da mir1h& con• 
seiene.a, e os meus vvtu~ sllu para que 
sejamlla bem governado,. por liberaea 
ou conservadores. 

O Sr, H. ~ale.t:-Jno todos 1.6. Jc• 
sejamos; é desejo cummum. 

O Sr. M. FulqenciQ:-I>nt Hr 



metmo, mu infelizmente vós tendes 
!IAcriftcado a nossa patria. 

O Sr. X. da ~eiga:-As cou~as 
aJora v lo melhorar multo com a guer-
ra; era aô o que nos fatt1va •• 

O Sr. H. Sale.f:-Que guerra t 
Nao tntl t:Onst. que hajll gueo ra. 
O Sr. M. Fulgencio:~ vamos mal 

em rolaçao ao iuteri·•r do paiz, Sr. 
presidento, nao vamos melhor eru rela-
çiO ao exterior. O nosso espírito deve 
est.ar bastante apprehensivo com os fa· 
o tos que ultimament.e têm se dado em 
relaçao á republioa argeotioa,e que noM 
ameaçao de uma guerra terr1vel. 

O Sr. H. Sale1:-Por em quaot1 é 
vislo, nlo ba guerra. 

O Sr. Seoeriano tk Ruende;- Serã. 
maia um beneficio da aitua910 .... 

O St·. M. Fulgencio:- E terão go-
verno a força moral auffic•eote para 
manter a sua dignidade e d~~affrootar 
a bonra nacional nas t ristes emergen-
ciKs em que elle se acbu t 

O Sr. A. Cesat'io:-Ju teve na occa-
siao da guerra com o Paraguay. 

O Sr. M. Fulgencio:-A ext10cçlo 
da guerra do Paraguay n!lo deve-se 
somente ao part1do liberal, mas pela 
maior parte ao partido cooser_vador, 
e eu estou vendo que nus detx&nns 
eae tristíssimo legac:tu:-a guerra e o 
de.barato das finanças. 

Dizia eu, Sr, prosidun~, que, s? em 
relaçao ao intenor do pu1z n4o dtsp~ 
o governo da força moral oecessar1a 
para manter a orJem,a traoqu•lhdade 
publica, é t.ambem certo quo em re-
laçlo ao exterior n&ll tem elle os. re-
caraoa precisas para manter a Inte-
gridade e a honra nacionaes. 

Fazendo estas consideraçOes geraes, 
Sr. presidente, que expr•m~ma mioba 
coovh:ç4o e que infelizmente sao exac-
tas passarei ã aoalyse do proJecto em 
día::u~sao e aventarei algumlill ideas 
aos meu~ · honradO i collega~, sugge-
rtodo-lbes alguns meios que me pa• 
recem os mai$ conduceo~ ao res~
Leiecimento da Eegurança individual 
na pr.>vincia, ao restabelecimento da 
ordem e tranJuillidade publica_. . 

Se tem di \o, Sra., que multaS iilo 
ae causas que concorrem para o estado 
em que nos achamos, o se dtz quo uma 
daa princip~~ea iocouteataveimeote é 
a falta de nducaçlo e .Je iostrucçao 
do poyo. 

Sr. presidente, nao atamos tio atra· 
u.doa como ae quer suppor; esta ~ 
semb~ea tem empregado todos o• me1os 
a aeu alcaooe para dUJ'uodi~ a iostruc· 

çao pela provinc:a. E se é corto quo 
nao 1emos obttdo o resultado qu·e ora 
para de~ejar, em relação a eate r1imo 
do ~erviço publico, é bmbom certo que 
temos feito o quaotu pqs~i vel. na pró-
porçilo d~ nos$as f9rças. 

() Sr. D1-umond:-Agora duu-Jhe 
um-muito bem. · 

O Sr. M . F ulgencio: -0 q a e é pre-
ciso é que haja da parte do governo, 
para que a iustrucç&o seja dada con-
v~oien \emeote,muitu energia,muita stJ. 
l icitude no cumprimento de seus de-
vere~. 

O Sr. Tocantins:-E oao tanta-vin-
gança. 

o St·. M . Fulgencio:-lofelíJ:meute, 
Sr. presidente, na grande area da 
nossa prov.nc•a, a matOr parte do s 
profus1ores pubiicos nao cumpre seus 
deveres, b& uma tal ou qual coodes-
cendencia para co:n elle~ da p.trte dll 
gunrno, que muit-> projudie& a in-
strucÇ4o publica. 

O St·. S. Ferraz:-Mas, quando s1o 
removidos, os nobres deputados recla· 
mtlo logo. 

O S1·. M. Futgencio:-E , Sr. preAiden-
te, alguns que cuml'rem os seus deve-
re~ e têm a 1nfehc1dade de pertencer ao 
partido conservador sorvem do j oguete 
d11 governo, que os atira arbitrariamen-
te de um para outro ponto da provtocia. 

o Sr. H. Sales:-NAJ apotado; é uma · 
lnJ usUça clamorosa que V. Exc. raz ao 
guverno;todos o:s dias e4o nomeados pro-
fessores conservadores. 

O SI·. M. Futgencto;- lla sorte que 
parn o• proreswres conservadores, que 
cumprem os seus deveres, o governo 
lança mAo de todo seu r igor, nto direi 
r1gor, de toda inj ustíça, remonndo-os 
con1n1 vontade de uns para outros pon- . 
tos, demittindo·os &, o para aquelles 
que nlo cumprem seus deveres, mas 
sao seus co-rellgioo.arlos, existe do aua 
parte toda a condescoodencta, em detri-
mento do ensino publico na provlncia 
(M O av<-fat.lôS e apotaaos). o· Sr. l>rnmQft{t:-E~a é a tbese; n-
mos aos factos. o Sr. Jl. Fuigenclo:-Ja temos tido, 
mesmo durante o tempo desta sessao, 
diversos C11ctos que pro v lo a mín.b& 
asserçlo. o sr. l>romona:- Nada provao. 

OSr. M. Fulgencto:-v. Exc. coiil• 
prebeode que eu nolo posso citar fàctó 
por facto, seria um nunca acabar, seria 
até rauldloso. 

o Sr. S. FerT'aa:- Mu, acousaçaas 
Uo graves como utas devem Mlr prO-
vadas. • 

0 Sr. Jl. F11lgeltcfo:-A IICODI&Ç&o é 
arave na verdade, e deve ser levaot~ 



da pelos membros •la opposição, por 
que infell,meote é verdadeira 

!'i lo menos de doos factos ja se deram 
durante a nossa reumlo deste nono e 
que mereceram o reparo de meus C<.olle-
gu de oppOSIÇI\0. 

O Sr. S. Ferr ru : - Em r!! laçAo au 
professor da Chrí$tioa, havewo~ de ver 
q uum tem I'&Sàu. 

O Sr. M . Fulql•lclo : -Fac los quo 
oAo vodom merecer oassentímentollo~ta 
assemblea, porque vllo de encontro à lei 
quo r~go esse ramo do publico serv.iço. 

O Sr. Drumona : - Factos quo tive-
ram por ai aq uillo que a lei dísríle. 

O Sr. M Fulqencto : - Ora, ::ir. pre-
sidente, desde que llAo-se factos desla 
ordam. jesde quo o governo eu v ui v e po-
lítica na in~trueção vublica, matería 
em qu" ella oAo devo entrar .. 

O Sr. X . da Jl'elqa : - A;>oiado. 
o&·. M. Fulqencto ... é certo que, por 

maiores que sejam os nos~os esfor-
ç ,, nesla assemblea para dlffund>r a ln-
~trucçllo publica po1· to•la a pruviocia, 
nadu po~eremus alcançar. 

o Sr Nuno /Age : - o~ Jl i'Ofl.l~Soros 
de Arassuuhy sao çouservadureg, e sü.u 
V V. Exs. quo os accu~am 

o Sr. X . da Vetqa : -Isso most1·a a 
nossa imparcialidade 

O Sr M. Futgenclo : - O certo é que 
para un• hn rlgur, t•ara outro:<JextrNua 
benevotencia. v ~~>lan•lo-se aquíllo que a 
lei prescreve. 

O Sr. Drumo11d:--A lei não tem sido 
viol:ida. 

O Sr. M . Fulgencio:--Real meutl a 
ltti uào tum sido violada, porque ullu 
existe le1. A le1 hnj'! é letra morta, 
aó impera a vontade di crecionaria do 
governo e do s~u:1 agentes. 

O Sr. D1·umond--E' a mesma lei 
antiga. 

O 81·. X. dn Ve1ga:-- E o uobre de-
rntndu pronuncia-se assim por espir.to 
do cumplicidade. (Risadas). 

O Sr. M. Fulgencio:- Nllo poie, por 
tan to, ser justificativa a idea da falta 
de ed ucaÇ<l•> e instrucçao do povo, por 
quo, se a inslrucçlln oilo tem . chegadu 
ao estado que era para d•·SeJar, tam-
hem nAo estamos tao atrazados a~sim , 
e, por hnnra de nossa pruviocin, sej11. 
diw que o po1·o mine1ro nao es1â em 
estado Ulo embrionario do sua educa-
çao e in5ti' UCÇ4o, quo nólo saiba l)()m-
prj!bonder seus do1·eres. (Apoiados). 

O m;t l , na minha opiniao, cotà na 
falttt de pes~on l idoneo para os cargos 
policiaeF, e no estudo dtt relaxa~llo e 
iodidciplina à que tem chegado o corpo 
de policia (apoiados). 
Pr.:~cure o governo acerca r-se de 

a \l t<'r 'dat!GS que comprebeodl o os reua 

dev.>res, de homens quo se intores~om 
pelu bem-estar da província, e verd-
IDO· que illl cousas melhurarllu ct~n>i 
deral'elmeute. 

O Sr . A. Cesario:-Ja vlio molho· 
rJn Jo, porque o co~po de pol icia era 
poss·mo. 

O Sr. Morelzsohn:--Até que data? 
Actualmente n!nrla é pessimo, bnto 
quo o presidente tia província ha p •uco 
teve necessi•laole de rlemiltir- algun~ uf· 
flciuc J. 

O Sr. Drumond: -Logo, est~ molho· 
rauo!o. 

O Sr. X. d·'l Veiga: - -Está molho-
ran,lo r Poi~ me cou~ta que um dus ul-
timamente nomeados é cr iminoso, o o 
governo j~ estã informa-to di:'S'>. 

O Sr. S. Fel'ra.õ: --E' preciso que se 
prove. 

O Sr. M. Fulgencio:- -Tratemos,Srs. , 
do regenerar o cor p • de l'"licia, du ex-
purgnl-o da parte grangronudn quo o 
uff, c ta, quo terem·'~ uolle um po leroso 
auxiliar para o fim 11 que é destinado. 

O Sr . .Drumond:·-Istu é muito factl 
de dozer-; e. • 

O Sr. M. Fulgencio:-0 que serã 
melhor: termo ; um granJa exercit '• 
exl rttordinariumeu te •li1pend io~o.d 'onde 
sahllm hum ns, não pa. r a manterem 
a or•lem publica, mas par.l pov,.a rem 
us ca•lcas da provia Í!l (apoiados), uu 
um curpo m •ii ro~duzido, bem pag,, e 
cnmi'n•t•o de h;,mcns moral iSJdos, q ull 
~u c••m i•enetrem dos seus tleveres l 

O ~~·. Dn~mot~d:-V. Exc. acredi-
tJ quoolo propus to se admiLta gente mãl 

O S1· . M . Fulge~~Cio:-Nilo disse 
t 11. 

O St· . X . da Veiga: - Lnmentamos 
quo u governo tenha tão mao' amigo~ 
que o 111fur mem desse modo. (Ila Ot'-
11'!JS apartes). 

O S1·. M. Fulgencw:-N:\u acredito 
que dll propo~ito se escolha g_cuto mã 
para o corpo de policia, ma~ o facto 
é que existem alli homens quo nunca 
dev11nll.:~ ser iu vt~stidos d'esso cargo, 
o a ro;ponsabiliJade nlo podo recah1 r 
sobrll nó 1 ou tru~, e! ia é tuda tio go• 
veroo ou dos seos delegad11s1 quo fnzem 
u escolha. 

O S1·. A. Cesario: - V. Ex c. decline 
os nomes d'esse~ officiaes maos, quo, 
uma vez verificado, o govbroo pr .. vl• 
denciorã. 

O Sr. S. Fer·ra;;:- Accusoçíles d'estn 
orJem silo mui to graves. 

O Sr. M. Fu!gencio:-N4o 119:1 e a 
11oem ns faz; V. l!:xc. ~t~nda aos. r.-



lator!os dos Srs. Meira tio V ll.sconcel-
l os, conselheiro Saot' Anna, Dr. Theo-
philo OLtooi, seos co·rolígiouarios po-
lí ticos ; slo elles os primeiro• a decla-
rarem que a . iuJi.ietpliua e a lmmo-
r alidade no corpo .1e policia t 'lem 
attingido a um eatado usustador. 

O St·. Drumpnd:-1\fas tam·se tomado 
as medldu oeceuarlas para restabele-
çer a moralidade. 

O Sr. S. Ferra-r:- V. Exe. devia de-
clarar qoaes slo esses ol!lciaes que nlo 
prestao. 

O Sr. Jl Fulgenclo:- Eu nlo conheço 
muitos olllciaes do corpo: aponto os 
males firmado em documentos officiaee. 

O Sr. A. Cesarto: ... Ent4o accusa 
~sim' 

O Sr. M . Fulgenclo:- Para os nobres 
deputados se conveneerem do que eu 
digo, vou ler o relatorio do Sr. senador 
Meira de Vasconeelloa, firmado nas pa ~ 
luras do Sr. conselheiro SanfAnoa, 
e V. Exc.s. ajustam lê. auu contas com 
estes dous administradores. 

o Sr. Drumona:-l'iliD só a assemblea, 
como o governo. tem tratado de melho-
rar o corpo de policia; mas isto nAt> 
se raz em um dia. 

O s,•, Sellel'-tano de Resende:-Enllo 
vamos acompanhar a ladainha e diga-
mos todo•: c o1·a pro nollls.• (Riso) 

o Sr 1\f. Fulqencio:- Dlsse o Sr. se-
nador Meira de Vasconcellos, sob a 
eplgraphe: c 'Força policial • (lê): 

c Meu illustre antecessor, no rei!L-
torio com que passou-me a adminis-
traQIID da província, assigoalou a falta 
de dtsciplina do corpo policial e chamou 
minha attençlo para o pessimo estado 
moral da maior parte das praças de pret 
ctesse corpo. 

c Bem depre~sa adquiri a cooviCQAo de 
que o corpo de policla se acba~a em 
completo estado de desorganisação, sem 
disciplina, nem reglmen mllitar;nao era:o 
some o te os destacameu tos lucaes que ca-
r ecllo de disciplina e moralidade; a In· 
disciplina e insubordlnaQIO enco:1travAo 
t ristes le deploravels exemplos na di-
r ecça:o do corpo, na capital e fora da 
capital: no quarta! e nos destacamentos 
Jooaes a Corça policial era constanta-
J1111nta o alvo de queixas e reclamações 
pôr actos reprovados e até crimino:~os 
prat icados pelos soldado>. o Dr. chef#t!e p<!llcia confirma taae 
Juizo nos w alntaa termos: 

c A. diJICi pllna e moralidade ao corpo 
policial teem estado multo aquem do 
que e ra para desejar. » . 

c os a rch1vos desta reparl•QIO estiO 
cheios de reclamaçDee de toda parte 
contra os desmandos Jocaes. 

c Em muitos lugares os soldad•IS do 
cor po policial alo os prlnclpaes agentes 
4a lnaubordlo&Qio e da desordem. 

• l'llo t.JD b"ido apuro ~escolha 
• 

• 
das praça.s, tendo:se . tot•nado o corpo 
rece;ttaculo, em geral, de Individuas de 
mah condições. que sal•• absolutamente 
incapazes para qualquer outra profls-
sliO ou modo de vida. ~Ivo exoellÇÕilS. 

c Mllis de um" vez as autoridades lo-
caes teem lançado nulo de pa)sanos 
vara conter os so14ados nos séua de-
veres. 

c Urge mais do que nunc.. omll' pr.>-
l'idencta que ponha cobro a este la-
mentuel estado de cousas.• 

Agora respond!lo os nobl'lbdepotados 
se ó ou uD.o exacto o que acabo de 
dizer f 

O Sr. }{. Sales: -NesRe ~empo pa:. 
Nce que e ra assim; e eu acrodito que 
an tes da indopc.ndencia talvct rosse 
pcior. 

O Sr. X . ela Veiga:-0 caso é que 
hn 4 e 1/2 annos que estàmos' nos re-
generando! · 

O Sr. H. Sales:-E temos melho-
rado. · 

O Sr. X. ela Veiga:-~fuito 1... 
O Sr. Drumoná:-NAo temo; ido 

para. peior. 
O Sr. M. Faustino:-O~desarro~njos 

orAo muito grandes. 
O St·. M . Ful.gencio: -Os meiol de 

regenerar o corpo tio policia podem 
muito bem ser cncontrados,sem grande 
diCfi.:uldade. 

O Sr. Drumoná:-Vamos a elles;V. 
Exc. nos darã a bitola. · 

O St·. X. tla Veiga:- A bitola cada. 
11m de nós tem na prnpria cvnscienci;l.. 

O Sr. M. Fulgencio:-0 nobre de-
putado tenha a bondade do ouvir-me. 

Eu eslou aponhndo os mnles e os 
moios de sanal·os; a assemblea esco .. 
lberâ o melhor meio de regenerar o 
corpo de !>OI i c ia e r ll$tabelecer ali i a 
disciplina. 

Uigo eu: ~erA melhor. termos um 
gru ode exerci to .... 

O Sr. X. ela V~iga: ---De borrachos. 
O St·. M. Fulgencio .. . mal discipli-

nado ... 
O St•. H. Sales:-- -Mas qual é esae 

g rande exercito 1 O quo 6xa o projecto 
l'ara esta vasta provJUcia f 

O:;,·, M. Fulgencio:---Eu estoll ar· 
gumontando em hypotbeJe; faço eata 
lntarroJ llÇliO e a y. ExC~~o. que t4m a 
responsabilidade ao gó~erno , cumpro 
escolher o melhor mo10 do restàbe-
lecer n ordem e R disciplina no corpo 
de policia, e nós da opposiÇllo esta-
mos promptos para auxilia l-os naquillo 
que ror compati\'elcom a nossa posição. 

.Eis a raslo porque faço ostas inter-
rosaÇ(!e~, 'lue euJe!to ao criter io da 



~~t..loa, dm de que..pc;~moe ., otar 
R.~ hl que concorra para a ·mana· 
tençlo da. urdem e ·da p-!i em noua 
pro,iucia. 
Per~ôto eu: deTemos adoptar o 'lro-

jec:to 'ti~ ' nollre c:Om'm(~s)l.b de for~a pu· 
bllc:a 1,&1 Q)lt~.l ae a,çbal 

'O Sf-. X . da V eiga:-E' até IDCOJl· 
a~ituc~u~. . . p sr. 'M. F~ltCIO:-Cum md .pra· 
çu de 1 olicia, 100 de guarda arbanaf 
Ou du~a!oa tlar ura·oemero de pra-
ÇN menor, CO'iD autorisaçllo ao gover· 
no para o eugajamenw de pai~auo sem 
ctrculllflatrcias-atraordioarias, ou para • el,e~ar Dl&ll Um pOUCO O ·O li mero flUIU• 
do all e:r:igeacias du ~~ervioo publico o 
reclamarem f 

.Sj11., desie l810 a té lSi3, creamos o 
corpo polic al oum mil praça-; dtt 1874 
a 187õ reduzimos es!e numero ·a 400 
e cre&mos a ~ullt'da munrcit ai .com 
680 praçaa, diftribuídas pelos munior-
píul ondo~ ert<Htliauida,. 

Em -todo este lempo, Sr. pruideo\e, 
o curpo policial nunca attingio au nu; 
mero de -800 -preças; e do~ 1!!7 4 a ·1815 
o &80 elfectivo fut .de 504, segundo u 
r~torio d11 Sr. M de Va~coo..:ellos. 

I'O!Leriormente, Sr. pN>idunte. cu o· 
v~tncendo-se a a"~Semblea d~& incooveni· 
enciada guarda municipd, . uppruoiu-oa 
e cr.~ou o corpo pólicial com 1200 
p~açaa; 

;ir11da a .sim o esj.ado eff.:otrvo do 
CQrpo •f i de 100 o pO\IOUS praC}US. a Sr. K . da Veiga:-Apuialtu. 

O Sr M . Fwlgeru:to:-J.l'abi para cá 
temes creado sempre o corpo pol:cial 
com 1000 pt'llça~. E, segundo o relato· 
rio do Sr. Dr. Thoopbilo Otloni, 190 
estadu elfectivo actual é de 910 praç.,. 

Ju ae vê, portanto, Sr. preau.leote, 
que este numero de 1000 praças tem 
apenas figurado nas no;~sas .coUecções 
de leia; por maioi:OS que tenhllo ·llido 
os eafvrço; do goverou, adm i ttiodo se 
mesmo no corpo essa gente dosUJorali-
aada,de que nos dao nbticia os preaitlea-
w da provincj;t em soos relatorin~. Dto 
1111 pôde nunca completar o numero de 
1000 pra~. 

Orl\. Sr. prest4eule, nestas circurn-
atanc!aa, dever.emas m,aotr r ,o p.I'Õ)ec~' 
tal \tlhU roi a)ire.e~l.lldo pela uó,llre 
outmllbs·&o ae Corça públical 

O Sr. Menelio:···Devemos diminuir 
o num~ro de pra~ e augmeobr o 
10ldu. 

O Sr.. Jl. Fulgeacjo:-Ou derem01 
rteltUir o aumero de R~' a 8001 atl!! •. -

<!, que 16jllo diitpeai&U1 do corpo a i 
q114 >ilO ' i111ubos:dilladas .. .• 

O Sr. X . da Veiga:-Apoi&d,, é um 
bom al n tre. 

O Sr. M. Fulgpacio ..•• que ~e nada 
servem, qu.e olo pro~tao aerviqo al-
gum, JlWI estio apenas aobrecarr~ao
do os curre~ pubhcoef 

O Sr. SeoerfaM de Ruende:-Bn· 
obendo u enxoYias. 

O Sr. X . aa ::Yetga:-Apolado. 
0~. >Drumonct:-IWae nlo peaiO á 

provancia 
~Sr. X. da Yetga.:-Nio comem t 
(J 1)1'. M. F~lo:-Nio é exacto o 

qu11 o .nobre depu&adu til~; o aoldado 
cclminoso, .ae é ab.iolvldo, reçebe todo 
seu soldo desde a dab. da lnstauraC}Ao 
du processo. e ae 6 coodomoado,o gover · 
DO perd!l O IUSlento. " 

Ja vê o D<•bre depu&ado que a proviu-
ela carrega com esses tambem. 

O ~. O. Penna:-lsso e raro. 
O ::ir • .Y. FulgeMú>:-Pareola·me, pol' 

tanto, mal~ r&l!Oavel, Sr. p're~idente, O· 
xu.rmu~ o o umeru de 800 pt aças .•. 

O $7·. X. ·da V dqu:-ApolaoJu. 
O Sr. M. Fulgenclo ... com autorisaçlo 

&•I governo, ou dt1 eng-oljar paisanos ou 
<le augmeotar oquelle numero em cir· 
cumstancau extrtlurdlnarlas. 

v ~r. X. da Vetg4: - E coin limite. 
O ::ir. M. Fulgmcto: - Sem duvida,com 

limrte. 
o ::>1·. X. da Veiga:- NelO as circum-

atanclus Ooa!lceira~ da província per· 
mitlum que tenb3m•>s grande forC}&. 

O::;,·. J/. Sales:-E' mono f do que a do 
anno pa:li!Udu. 

O ~r. X. da Veiga:-V. Exc., como 
rolator da co nmiuao de orçamento, 
ba de dar· me ra~a.,, oes·e po,nw. 

O Sr. M. Fulgencio:-Actualmente 
ter.1os na provincia, Sr. proaid,ente, a 
seguinte Corça: 910 praças de pu-
licia •.. 

O Sr. X . da Veiga:-Entre as qu.aes 
menino$ de 10 e .12 annos, é bom 
n·,br. 

O Sr. 4f. Fulgencio. .. 60 praça.s de 
c:a valia r ia de Iioba, 20 do 7, • bata• 
l !! ltu de 1 :•linha e 136 guardas nrbaooe; 

O Sr. H. Sales:- V. Exc. Olllà en-
ganado, .Dlo temoi 60 praçu da força 
de liaha. · 

O Sr. M. Fulge~io:- : ..04IIt!do com-
pl~fo dea.~ C:Om,P~Aniua é d,e 60j aotual· 
moa te está rea uzhlo a 39. • . 

P11r tanto, .temoJ para a guarniçle 
da capitat e snviC}? da pr.>vinoia 1102 
praças. 

Ora. Sr. prea,i~ente, compruhtlüda 
V. Exç qUJ, se esta Í«!roa ea1insse 
bem di.sçifliaacl!o e f011e. btlll lllOC .. 



llaada, Séria m.is gue sufllcien.to parn 
occorror 115 neeessiiladf'S publicas. 

O Sr. H . Sales:-Nlo apoiado, nem 
o dom. 

O Sr·. M. FulgiiiiCio:- -Sr. presiden-
te, nó• somos 111esmo info~l izes 'Para 
com o g"verue geral. 

Qo11ndo •• proTincias ainda cen-
traea con!Minam em suae capitaes cor-
poe de 1. • linha para fazerem a re-
spPct iva guarnição, é cerLo que desde 
1877 o eonting~nte do 7 .• balf'tlhao,que 
aqui temos, nl o nos ~e pre~tar o 
meonr eeni~1, porque está redutido a 
16 praças e 4 oiBciaes. 

O Sr. LelltOS:-Mu nós t ivemos 
a'}11 i destacada l!ma companhia unica-
mente: o batalhl••, DlO. 

O Sr. M. Fmgef'lcio:-Poh bem, uma 
companhia incomp1eta sempre; e V. 
Exc. comprehende que o governo ge-
ral de•k m11otel-a comp:eta nesb 
provi nela. 

O Sr. H. Sales:- Neste ponto dou 
raal o ao nobre depu t&do-; somos com-
pletamente desCavorecidua pelo governo 
geral. (Apoiados). 

O Sr. SeDerianiJ de Resenck:- 0 go-
verno gersl oito cura das provinc,as. 

O Sr. M . Fulgencio:- Se tivdssemus 
esta companhia completa para guarni-
ção da capital , é certo que 11. força que 
aqui costumamos crear seria mais que 
eufflciente para a sslisl\iç!o do serviço 
publico. 

Ma•, quando !e appe!Ja para o go-
verno geral. quando o presidente da 
prov-íncia pedo-lbe que complete a tal 
companhia, a resposta é que o quadro 
do ex-ercito.nlo ostà completo e, portan-
to niJJ pode aer attendida a reclamação. 

'o Sr. SetJet'ianc de Resenáe:- E 
que lhe mande queijos o votos. 

O 81'. Lemo• dl nm aparte. 
O Sr. H . Sales:-Mas slo destaca-

das para outra~ província,. 
O SI'. M. Ftdgmcic;- Sem duvida; 

outr~s províncias meoo-1 i~portantes 
que a noesa têm um coobngente de 
l inha para gnamiçlo de .•nas capihes. 

O Sr. H . Sale1:- Apo1ado. 
O Sr. M . F.~môia:-Se o gove.e 

auxil ia u ou~ provillcias D&!Se''fo'ia-
to, porque nega-no• esse fa~ar ou, 
direi melhor, &>Se direito que temos f.. . 

O Sr. Lemos:-Q11ando. for possível 
termos um ba1alltlo, tenhamo•; mas 
a iO convem destacar compl'nhiu . 

O Sr. X . da Veiga:-Eotretant?, os 
mioiltros dll gaerra ultímamente têm 
aido mineiros. 

O Sr. Jl. P'11l~io:--Ea ato rsso 

deixar, Sr. presltl.:nte, de la,timar " 
estado da desconsideração em quo Mm-
t~re somos tidos pelo gl)verl1o geral. 
(A poiado.t). 

A nossa província é sempre eaq uecida, 
us no!aos reclamos s!o Fempre des-
atteodtdos pelo governo geral. uo pua~ 
so que os tias outr'u provinoi'ns slo 
tomados ern consioieraç4o.' • 

Enteado, pojs, que a asjeal,blea ao· 
dari~ be~ avisa,da sê prdftxasse, como 
eu Ja d1sse, urn numero monor ao 
praças e as pagasse melhor para que 
o corpo se podésse com~r de homens 
rnats morali<,.dos, e •hi-igi~'se UID& re-
present&ÇAo ao Sr conielhelro ministro 
da guerra. que é nosso com~rovin
ciano e tlevtt ter todo o iotem;e pela 
sua provín-cia.... · 

() Sr . H . Sales:- E tom. 
O Sr. M. Ftdgencio . .. afim de que 

S. Exc. manda,.se pará cá uma com-
panhia do linha pe.ra fazer o serviço 
da guarnição da capital. 

Assim, a força que creassomoa, sam 
grande onus para os cofres provinciaes. 
se. i\ sufficiente para manter a ordem 
nt1 interior da prnv incia. 

O Sr. Menelio:- M..,smn porque esta· · 
mo" pagando a guarda urbanl\ para fa-
zor o sor riço da guarnição da capital. 
S3rviço que pPr tence ao governo geral. 

O ~r. M. Fulgencio;- Noto, Sr. pre-
aideute, que o Sr. n~. Theopbilo Ottooi 
propõe om sou· t'olntorio o augmento 
da guarda urbana, o quo a commis-
stlo 11 conserva tal qual se acha, com 
uma pequenn modifiCBÇio, i~to· A, em 
veZ de continuar a guarda urbano o ser 
coro mandada p11r um tenente, vae sol-o 
por um capitlto. 

O Sr. X. da Veiga:-·1\fa~ o tenente 
continua a existir; lta o augmento do 
um Cllp.t:lo. 
"-.O Sr. M. Fulgencio:--Onera.se mais 
os cofres publicos com a creaçlo de 
maia este ofBcial. 

Qual a utilidade qne pode resullar 
d'estn medida? 

O Sr. H. Sales:- Oarao1o que ha. 
O Sr. Lemos dá um aparte. 
O St·. M. Ftdgencio:-~IS 13~ bo-

meos nA~ sao sutlicient~ ara •J .~
viço da 81te.rni9Jo d11>81Q1Ualf .. 

O Sr. Lenw.:-Nio slo. •· 
O Sr. M. FtA·lgencío:-'E'ntondp ~u\ 

devemo! manter esta guarda no 'pé eài 
que se acha. • 

O Sr. H . Sale~=··E' insufficieotapara 
o aen iço. 

O SI'. M. Futq~ncio:-Entlo, porque 



a commlsslu nlo atteodeo o pedido do 
presidente da provioc:ar 

O Sr. H . Salta:-A\teodeo. 
O Sr . M. Fulgencio:- A uoica a lte-

raçAo é o. crea~lo de ma:a um offi::ial. 
O Sr. H. Sale1:-P9is jaé alt11raçlo. 
O Sr . M. FulgtfiClo:--A cr~açiQ de 

mais om official oAo é que vai fOr a 
compaobill em coodiç_Oes de ser som-
ciente para o ~erviço da guaroiçlo. 

O Sr. H . Sale$:--V . Exc. ube que 
estas emendas alo feit.as oa 2. • discus· 
alo. 

O Sr. M. Fulgencio:·-Eotlo eatamos 
drscutindo improficuamente. 

A cummissno nao au'gmentou a gnar-
da urbana, e eu entendo que andou 
bem, porque a que ex ste é sufficieote 
para o serviço da guarnição da capit 11, 
e nós nlo &:~tamo~ em circum~tancias 
de ont'rar mai~ os cofres publicos, ja 
tio deyauperach·a. 

O Sr. X . da Vetga : - O que é certo é 
que o projecto parece um voto de des-
confiança do governo. (Não apot/UIM da 
maioria). 

O Sr. H. Sales : - E' CO('ia Oel da 
proposta do governo. · 

O Sr. M. l<'ulqenclo : - Nos ao o~ an-
teriores ja rue manifestei sobre a locoo· 
stituclooalidade deste projecto. por eo· 
tregar ao chefe de policia a guarda ur· 
bana para exclusivamente dlrlgll-a e 
distrlbuil-a... · 

O Sr. x . da Veiga : - O que pertence 
llO presidente da província. 

O Sr. M. Fulqenci•J . ... attrlbulçlo que 
pertence de jure, exclusivamente, ao 
presidente da provincia. 

O Sr. R . Sales : - A creaç&o é da as-
semblea. Por que prlocipro pertence ao 
presiden le e oào ao chefe de policia ~ 

O Sr. X. ela Vetga :-A assemblea alo 
pode crear allribuições ao choro~ de po- " 
licia. 

O Sr. H. Sales: - Como creoo para 
os delega<los, quando íostitulo a guarda 
municipal 9 

O Sr M. Fulqenclo : - Eu continuo 
a pensar que o projecto é locoosLHucro-
oai nesta parte ... 

o Sr. H. Stlles :- Mas oao tem raalo. 
o Sr. M. Fulgenclo • . • • porque a 

disposiç4o ou distribuíçio da força pu-
blica, quo outra co usa oao é esta guarda 
urbana, é at4ribuiçlo que compete ao-
meata ao prealdeote da r.rovlocia ... , 

Uma tJo; :- Nem a ueembld pode 
dlat rlbolr a força publica. 

Q Sr. M. Fulqerr.:to. . . • e este, por 
ada v e&, pode autorlsar o chefe de poli· 
cia a man~ar fazer o serviço como julgar 
mais conveniente. 

O Sr H. Sales: - Pois é a mesma 
c:ouaa. 

O ~r, x. da Veiga:- NIO ~ a meama 

cousa, porque ahl o chefe de polici:l 
procede em virtude de acto administra-
t:vo e nlo legislativo. · 

O St·. M. Fulgencio:-Eu re8ro-me 
á nossa !alta de competeocia para dar-
IDOS ao chefe. de policia uma aUribui-
çlo que elle nlo tem, nem pode ter. 

Sr presidente, as m:nhas conside-
rações •obre a 'incoostitu,ciooalidado 
d~te projecto slo fundadas no acte ad-
dicional. 

O Sr. H . Salu:-E é a terceira 
,-ez que o diz na auemblea. 

O Sr.. M. Fulgencio:-Eu ja disse 
quo sou um pouco embir raote quan-
do me acho convencido de- que estou do 
accordo com a lei; poderei ser venci-
do, maa oao convencido: 

Como dizia, cootiouu a entender quo 
o projecto é ioconstituc:onal nesta par-
te, .P.orque entrega ao cheCo de pt•l icin 
uttrrbuições que pela lei pertuocem 
exclu~ivameote ao presideo~e da pro-
víncia. 

Convem ainda encarar o pr•~ecto por 
outro lado de grande iruportaooia, que 
é a despeza que tomos a fazer com a 
torça publica. 

~.ta •lespt·Zl é seropre Jlroveitoaa, 
mas nós devemos decretai-a de accor-
do com os circumslllncras ftnnocoíra$ 
da província. 

Nó3 despeodemos aclualm~nta com o 
corpo de polrcia 365: 146$2;..)() rs. 

Addicionaodo-se a esta quantia a de 
22 contos, do que trota o § 2. • tio art. 
4.• do projecto, subirA a deapeza a 
577:1·16$22tl, porque, Sr. presidente, 
no projecto actual dá-se ao presidente 
da P!Ov•ncia, em vez da quantia de 
20:000$000 para engajamento de psi-
~anos, q uautia que se acha cooaigoa· 
da on lei que _ aclualmeote nos rege, 
a de 42:000$000, baveodo,po1 tanto, um 
nugmonto de 22:000$000. 

U Sr. Lemos:-Sem duvida, porque 
a pratica dem,Jostrou que essa quantia 
lj ra iosufficieote. 

O Sr. M . Fulgencio--Ma~, Sr. presi-
dente, é muito importante a questao 
J.Or esh lado; porque V. Exc. aabe, 
embora o ao teuba .aio-._ s:do presente 
o prujectb dê' orçamêiifo provincial, 
que estamos ameaçadoa de um deOcit 
de mais de 400.000$0:10, a que precisa-
mos atteodor. 

O Sr. Seoeriano dt Rtse{&de:·-E qa.e-
rem crear capitles. 

O Sr. M. Fulgencio:--E' ~xac\C), n 
sem preciaão,n alo ser para d&•· o lul!lll' 
a algum amigo. 

O Sr. Drwmond=··B t-ra conJu~u v 



deOci.t havemoe de fazer certos cortes 
na despeu ... 

O Sr. Ptt. Fulgmcio:-Ora, Sr. pre-
sidente, se nós nll.o temos dinheiro para 
a ~atisfaçllo de certas necessidade$ ur-
gentes da província, 11e estamos amea-
çadus de uw o.leficrt ..• 

O Sr. Severiano de .Resende:-Qnan-
do se pede algum melhoramento para 
os municipios,se respondologo:-oAo ha 
dinheiro. Entretanto, o povo ahi esta 
sobrecarregado de impostos. 

O Sr. M. Fldgencio ... devemos pro-
curar fazer algum11s economias ua des· 
peza com a Corça publica. 

O Sr. Drumond:-Devem sor feil.as 
as oconom1as possiveis. 

O Sr. Severiano de Resende:-0 que 
precraamos é moralisarocorpo pobc~al. 

O Sr. M. Fulgetacio:·-As>ím, eoca• 
rada a questlo pelo lado llnancutro, la-
do rmportaotiss rmo, na mtohu. uptuilo, 
a nobre cornmissao deve rellectir .na~ 
perguolas que lhe Cormului: so deve· 
wo~ u ugmentar a o.le~peza cum o corpo 
policial, ~e devemos couSt!rval· o no que 
l!lltâ, ou se devemos demi outl-o, flxan· 
do menor numero de praças, porem pl".t-
ças morigeradas, capaz~:s de prestar 
serviços, cortaudo·se, emOm, e,sa parte 
gangreoad.a do corpo, quo uffocla a sua 
moralidade e discipltoa. 

Pdra isto, Sr. pre6ío.leote, é mister 
que o governo lenha na maior coosi-
doraçtlo a nomeaçao dos ottlciaes do 
corpo, pGrque V. Exc. comprehonde 
que, aeestu o4o tiverem a moralidade 
precisa para manter a urdem, cltsotpli-
na e respeito no corpo, é corto qut~ 0:1 
soldados por soa vez: se tornarão iosu· 
bordi11ados e i.mprestaveis. 

Tenho conhectmeoto, Sr. presiden te, 
de que ult mameote 4 demi:~<~ões furao 
dadas a offioíaes do corpo do pulicia ; 
nlo conheço os otnciaes domoUidos, ull.o 
&di quaes fo~;ao 03 moLivos dessa~ dcmi:s-
s<les. Mas, se sao moLivos jus,os, se es-
ses officiaea deixarllO de cumprir o seu 
dever, S. Exc. o Sr. pre.ideute da 
proviuota procedeu perft~ o tamoute bem, 
demhtrodo-os, Mra puder nomear eu· 
trus, que eat~ oo ouo de occupa~ o 
lugar o.l gnamente. 

Entretanto, Sr. presidente, sei que 
um dease~ oftlciaes, o ~r. a lfo~les Con· 
oei910, 'om prestado relevantes servi-
ço~ â provincia, arriscando por diver-
sas vezes a sua vida para manter a or-
dem e traoquillidade publicas. 

O Sr. Lemos:-Tudoa ellea &eem pre-
tt&do elll outras ooouiaea bo01 eervi· 

ços ; mas corumeUerlo agora faltas 
contra 11 disciplina do corpo. 

O Sr. M. 1.-'ulgmcio:-Nao sei das 
oauSII$ o.las demi&!ões,mas apenas oxpo· 
nho aquillo di! quo tenho conhecimento 
a respeito desse official. Sei que elle no 
a rra ia l dos Paulistas, como c.. pode COI'-
titlc.r o meu honrado collega que sen-
ta-se âmruha direita(referiudo-aeao Sr. 
Tocauttos), teve de sustuour um gran-
de fogo por espaço de horu, afim de 
mau ter a oro.lem publica ali i alterada. 

No arraial de Contendas lglialmenta 
sustentou elle uma grande luta, conse-
guindo prlludur us ..:r imtooso1; ahi ate 
perdeo um soldado. 

Sei tnmbem que esse olliclal é moço 
muito dlstincto, excellente filho, arn-
mu de sua mãi vi uva e irmls pobres. 

Por tanto, a ntlo :!Orem rasões muito 
furtes. a demissao desse ollicial olu de-
v ia ter-se dado. 

O Sr Lemos:- Opportunameote serã 
aprovell.ado pela prosldeoota para qual-
quer outro servtço; olo podia conti-
uuar à sot· oJUcial do corpo. 

O Sr. M. Futgencto:- •rambem o!o 
~el se os ollicta~s nomeados em lugar 
daquellu~ esulo na altura de occupar o 
cargo de que fot'llo iovesUdos. Se diz 
algures que alguns ntlo eslllo nessas 
cuudtÇUd~ (ndo apoiados ela maioria). 

u ~r. Lemos.- Nada coo~ta coutra 
elles. 

U Sr. M.Fulgencto:-A mim, Sr. pre· 
sidenre, EÓ cumpre chamar a atteoçlo 
du pt·esldonte da provlocla para a~ 
numeaçõ9~ dos olliciaes do corpo de po-
licia, porque, repilo, delles depende o 
estado do t•espoito, disciplina e morali-
dade do mesmo corpo. 

O Sr. Letnos: - E fique V, Exc. certo 
de quo o actual prolSidoote ha de fazer 
essas oomeaçues someOIIl de pes,soas quo 
e~tejtlo no c.1so de bem servir. 

O Sr. M. Fulgf?!lCiO:- Eitou certo das 
boas In tençõas de S. Ex c., da sua boa 
vontade; mas, ntlo conhecendo por si o 
pessoal, pode ser illudldo pot• seus 
amigos. 

O Sr. Lemos:-Nllo t~m amigos ca-
pazes de o enganar. 

O Sr. M. Fulgencio - O quo quero é 
que S. Exc., de$do que se convença de 
que andou mal nesta ou aquell.a no-
mellçlio para o corpo, leYàdo por fal· 
sos informações, repare !I seo e~ro. 
nada impbr·t!iodo isto contra o seo Cll• 
racter; poio contrario, serâ um proee-. 
dlmeoto digno do louvor de tOdos. 
(Apoiaclo1). 

Ja tenho por demais abusado da at-
1ençl0 da casa (ntio apoiados geraes). 

O Sr. A. Cuario:-V. Exo. éeam· 



~80 A.NNAS.. 

pre ouvido com muito prazer (apoiadas Cata:as economlcas muntclpau e 2.• 
geraes). c1mara leQI$W.tlva na prootncia. 

O Sr. M. Fu/gencio:-Obr igado. o Sr. Xaoter ela Vetga requer urgen-
A questão e lmporbntiuima, Srs. , cia vara fundamentar e otrerecer dua:~ 

indicações. 
preci~amos votar uma lei que garan- E' concedida a urgencia. 
ta aos nossos comprovincianos o di- o l!tr. xo"ler da Velgaa (Nllo 
rtlito de viela e de propriedade, que temus o seu discurso). 
garanta á pruvincia a ordem e tran• Vllo á me.a e silo l't~mettidas á com· 
quillidade, elemeo1o podero:10 do pro· mi~u de p ... Jeres as seguinte~ indi-
grcsso e prosperidade d\ls povos, por· cações: 
que, como a principio di~se, ~:lo muito 
tris~s e Jamentavl!is as circumstancias 
em que nos achamos. 

Nus ta questão oao ha politica, pois 
trata-se da segurauça int11viduHl e da 
manutenção da ur dem pubiicu, e a uós, 
os eleitos do povo, incumbe empregar-
mos todo5 us uossos e-f.,rçus nu intuito 
de decretarmos uma lei que garanta 
esses sagrados direitos de nossos lo •· 
c•dadilos. 

A bi tlcã•J estas considerações que te-
DbQ feito e que, se nenbumll lu~ podem 
trazer ao debate, scrv1rAo somenos para 
derem apreciadas tJor usta iltustre as-
semblea, que lls COI' I'Ig•râ com o seu re-
conhecido interesse pelos negocios de 
nossa província. 

A. vós, que tendes a rosponsabilldade 
do gove1·uo, cumpre vrincapalmente li-
gar o maior lnte1 e~se a estas questões, 
porque os males que resultllrem do 
pouco cui~ado da a~semblea ou do i\)· 
verno recahirlo exclu~a\'alllenle sobre 
vó~, e nâu sob1 e os membros da minoria, 
aos quae~ apenas curniJre aux1liar·vos 
naquillo que eslive1· do accurllo com a 
aua posição e com os seus devere•. 

Estabdi8ÇilDIUS uiscu~sllo alllpla sobre 
este pr•'Jecto, fllçamos o que rô1· melhor, 
e o presidente da provlnc1a, que tem de 
executar a lei, proceda com energaa, 
com toda a isenÇllo de e~parito, vara 
restabelecor a ordem e a tranquillidade 
taubl1ca 
, Estou certo de que o Sr. presidente da 
provincia, em quem reconheço intelli· 
gencaa e ll lustração ... 

O Sr·. Drumona: E boa vontade. 
O Sr·. M. Fulgenclo : - ... quo é her· 

del ro de um nome iltustre e por nó; ve· 
nerado, que S. Ex., que por todos os ti-
tolos deve ínteressar·se muito pela pros-
peridade desta pr0\'1nc1a, nllo serà surdo 
â:~ poucas palavras que tonho proferido 
nesta tribuna, a bem dos nossos compro-
vlncíanos, 

t>i s. Ex. mostrar por actos que a sua 
administração nllo se limit.a so1mente ao 
expediente rotineiro da secretaria, po-
rem que é proficua para a provlncia, 
nao só terá cumprido o sea dever, como 
merecera a graudllo. dos minei ros. 

'fenho Cóncluido. (Multo bem; multo 
bem). 

t. dlscussao llca adiada pela hora. 

N. 7. 
Indicamo~ que esta assem blea, usan-

do da facuJdade, prevista no art. 3.• do 
actu nddicioual, roprosen~u ao poder 
lugidat vu geral sobro 11 c.onvemencio. 
Je ~~~r decrel.llda ll organisaçAo de uma 
segunda ca.r.ara lt~gid11tiva po.rn esta . ' prov1nc•a. • 

Sala das sessões, 1. • de Setembro de 
1882.-Jose P. X. da Veiga, Seoerla· 
no de Resende, Nelson, Mir·anda Ri-
/Jeit·o, Mt~Jetio Pinto, Teixeira ela Mot-
ta. Ctauc.tw Duarte, A . Vetloso, R. ãa 
Luz, Kerc.tole, Drumond. A. Cesario, 
Paixtlo, M. C. ela Rocha Franco, M. 
J. de Lemos, Wenceslau, F. Naoarro, 
JJias Fortes, Joao Lui:o, -.\/. Faustinc, 
A. Zacat·ias, Nuno Lage, Olegar1o, 
José Hufino, H. Sales, ::ianla Cecilta, 
Moretzsohn. 

N. 8. 
Indicamos que es ta n~semblea repre· 

sente A S. Exc. o Sr. ministro da fa-
z~ ula sobre a conv~niencla de sarem 
c-tabclecidas caixas oconomica' muni-
cipncs, nesta p1·ovincia, a cargo dos 
collectorils das rendas geraea, de con· 
fornudade com o decreto n. 5,594 de 18 
de Abril de 1874. 

Sala das sos!ões, I. • de Setembro de 
JSS2 - J . P. X ela Veiga, Seoerianc 
de Resende. Nelson, Mtranda Ribe1· 
t 'O, !llenelio Pinlo, 1'. da Motta, CLau-
dio Dua1·te, A. VeUoso, R. da Luz, 
K et·áCJle. D1·umonc.t, A. Crsudo, Pai· 
a;llo, M. C. da Rocha Franco, 1\1. J. de 
Lemos, Wenceslau P. d'Oliveira, F. 
Navarr·o, Bias Fortes. 

M ed.idas de estatística. 
Continuando a discusstto dos addit i-

vo~ offereeidos a? projec.to n. 15, sao 
approndos sem debate, cada um por 
aua vez, os de os. 8 a 12. • 

Entra em discussdll o de n. 13. 
O 8r. Zocorlotu-Sr. presiden-

te, os te additi vo r ectitlca as divisa:~ 
entre as parochias de Pitanguy e Ma· 
ravilhas, mM cr eio que o faz .Cóm !JN· 
juizo des1a ultima. 

Ora, sendo assim, e nao podendo 
aq uella fresuezia sofrer dee!al11ue de 



t.erritorio, por ja $Or tllo pequonn o po-
bre que mal pode manter-se, convem 
r eftectir sobre a que~tao e a$sim vou 
requere~ que ~f'~a adiada a diseussllo 
do reíer1do addlttvo atá que se oiça a 
camara muoicival de Pitanguy. 

Parece-me, Sr. presidente, que ha 
e!fe.ctivamente. duvida sobre aquellas 
d1V1.sas e p:~ r 1sto Cllncordo que sojlo 
recuftcadas, mas nao se poda íazel-o A 
custa de Maravilhas,que, como dlsse é 
parochin pobre e pequena. ' 

Sendo adiada a discu~sllo e em quan-
to se mandar ouvir a camara, puderllo 
tarnbem ser consultados particularmen-
te os respectiVO$ parochos e <'Utras 
pessoas e assim, ouv1das ambas as par-
tes, p•Aleremos tomar mais acertada 
dcl1beraçAo. 

Espero, pois, quo seja adoptado o 
meu requerimcnto,qua é o seguinte (U). 

E" apoiado o sem debate approvado o 
seguinte-

Requertmetuo. 
c Requeiro que seja destacado do 

projecto o additivo n. 13, e seja ouvida 
sobre elle a camara municipal de Pl-
tenguy .- Zaca,·tas. 

Passa o project~ com os nddítivos np-
provados ã 3. • discussao. 

Catego,·ta de vtua. 
Entra em 2.• discussão o projecto n. 

18, que eleva ã categoria de vilia o 
arra1al de 1:\ossa Senhora do Canno da 
Bagagem. 

Sao lidos e apoiados os seguintes nd-
ditivos 

N. l. 
c Oft'ereço como addítivo o prnjecto 

n. 197.- Santa CectUa. 
N. 2. 

Art. unico. F ica elevado á frPguezia 
o dlstricto de S. Pedro de Alcantara, do 
município do Araxã, com as mesmas di-
visas [desse districto: revogada:; as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 1.• de Outubro de 
1882. - w e11ceslao. 

N. 3. 
Art. nnico. O diatricto da Borda do 

Campo, do municlplo de Bal'bacena, 
oreado pela lei de3 de Outubro de lbiiO, 
fica denominado distrh:to de S. Sebns-
tillo; rovogad.as as disposlçOes em con-
trario. • 

Sala das eessiJea, I. • e e Agoe'to ' de 
1882 ,- Bias Fortes, H. Sales. 

N. 4. 
c Oft'ereçn como addltivo o projecto n. 

85. - F. NavarrJ . • 
N. ü. 

« Otlereço como addltivo o projecto n. 
1!50.- 0legal"io. • 

N. 6. 
c Oft'ereço como additivos os projeclos 

lll. 17Q e 236.- wenceslao. • 

Encerrada a diseus31to. é approvado o 
art. 1.• do projecto. 

Fica adiada pela hora a discussao do 
art. 2.• 

Apresentaçao de pr<>jectos. 
~ao lrdos e vllo a imprimir os se-

gurntes: 
N. 2õ0. 

A assemblea legL4ativa provincial 
de Minas Geraes decrete: 

Art. I. • A freguezia de Madre de 
D_ens do Angli. muoicipio da Leopnl-
dma, 6ca desmembrada desse muoici-
pio e incorporatfa ao de S. Jo~é d 'Alem 
Parabyba. 

A r L. 2. • Fica revogado o § 1. • do 
art l. • da lei o. 2678 de 30 de No-
vembro de 1880, que desmembrou tia 
(reguezia de Madre Deos do A ngú e 
annexuu ao d1st ricto da villa de S. 
Jo~é d" Alem Parahyba o territorio que 
demora entre as linhas ferreas da Leo-
poldioa e Pirapetinga e o Rio Para-
byba. 

An. 3.• O município de S. Joru 
d'Aiem Parahyba fica pertencendo á 
comarca da Loopoldina. 

Art. 4. • F•cllo revogadas a~ dispo-
siçõe$ em contrario. 

Sala das se.ssões, 1. de Setembro de 
lB$1.-Silvestre Ferraz. 

N. 251. 
A KSSemblea legislativa provincial 

de ~inas Geraes decreta: 
Art. uoico. Fica o governo au lori-

sado a mandar ab"rir uma estrada que, 
partindo das proximidades da povoa-
ç4o de Santa Rita , na estrada deste ca-
pital á Espera, và ter ã cidade do Pi-
rnnga, passando pelas povoações do 
Maoga, Lagoa e Santo Anton:o do Ba.-
calhno, aberto pnra isso o necessario 
credito; revogsdas as disposições em 
contr<~.rio. 

Sala das sessões, 1 d11 Setembro de 
1882.- H. Sale$. 

Tentlo dado a hora, o Sr. pre~idente 
designa a ordem do dJa seguinte e le-
vante a sessAo. --
ACTA DO Dlt\ 2 DE SE'rEMBRO DE 

188'! 
• PR&SIDENCIA DO SR. BARÃO l>B CORO• 

MANDai.. 
.Ao melodia, feita a cbamada, achAo•Sê 

presentes ll9 Srs. Barlto de Coromandel, 
V. Café, Moretzsohn, Nelson, Jollo Luiz, 
Tocantins, Jos.é Rnflno, Ribeiro da Lu1.. 
Miranda Ribeiro, Xavier da Veiga, 
Claudio Duarte e Lemos, f ai tondo com 
partlcipaçllo o Sr . A. Amaral e sem ella 
os Srs .. Gustavo Peuna, A. VeUoso, A. 
Cesario, santa Cecilia~ Zacarias, Blu 



Forte~. F Navarro, S. Peixn 'll, H. Sa-
les, Drumond, Sena, Mano• Fulgan-
cio, Manoel Faos tlnu, Kerdo . Meneliu, 
Olegarlu, Teixeira da Mol r .. , Forraz, 
Wence~la u, Nu no Lage e Rocna llr·aocu. 
Comparece ainda o Sr. Paixà(>. 

E' lido e distr ibuído o seguinte-
EXPSuJENTE. 

Olflctos. 
Um, do secrelnrw do governo, ramet-

tanolu arts. de posturas da carnara mu-
nicipal ola Leopoldloa. -A' t.• commls-
sllo da p ropostns. 

Outro, do mesmo, remetteodo postu-
ras da camara municipal de Barbacena. 
-A' 2.• commlssãu da propostas. 

Oulro, do mesmo, raroettendo um re-
querimento, em que o cio.ladao Joao Mal'· 
tlos de Sousa Lul e sua mulher, r•ro-
fessoros da cidade de Qualuz.pedem u au-
xflln de 400~ para aluguel de c.t:!ll.. 
- A' 2.• eommissao de fazentla o à Jo 
lnstrucçao publica. 

Outro, do mesmo, rametteodo o re-
querimont!l em que D. Anna Guilhar-
mioa Oan.Jitla de Carva lho pede dis· 
pensa de l•hule para obter titulo do 
normallsta. A·~ commi~sões de pode reli 
e tn~trucçAo publica. 

Outro, do mesmo, remetteodo o re-
querimento de Joào Baptista de Araujo 
!~rança, pedindo io.Jemnisação do que 
de mais 1e~pamleo com a ponta da ' I a-
para. A·~ com missões 2.• de fazenda e 
pontes e estradas. 

Outro, do me~ mo. remettendo contas 
e orÇIIm&ntos das camaras municlpaes 
da SabarA. J urz de Fora, Prtangu.) , 
Araxà, 'l'amandoà, Ponte Nova. Orao 
Mogol, Paranabyba, Montes Claros e 
Carmo do R io Claro A' commlssao de 
fazenda municipal. 

F indo n expediente, o Sr. presiden-
te de~igoa as matarias que devem con-
stituir u ordom do dia 4 do corrente 
e declara q ua, por f ai ta de numero, hoje 
nllo ba seue.o. --2l. • SESSÃO ORDINARIA AOS 4 DE 

SETEMBRO :>E 1832. 
PRsstosNCtA oo S~t. B .a.R ÃO DE Co· 

RO)IANnEL 
SUMMARIO.-IXPEDIE:<TE. -ObserYAçôu dos 

Sra. J. Rullno, S. Ferru e Moretuobn.-
{ .• JXlrle da ord•"• do dia. - 2.• leitura de 
prnJectoa.-Forç • policial.- Diacura :a dos 
tir•. Paixlo o T . da Motla . 
A 's 11 hor~a da maohan , i~íla a 

chamada, achAo-se presentes 33 Sts. 
depu~ados, faltando com causa pnr· 
tíc1padn os Srs. A. do Amaral, Jullo 
Luiz e. Soveriano de Resende. 

Abre-se a scs ;ão. 
E' l ida e approvadn a actl da ante-

cedente e a da reuuiao do dia 2. 
O S1·. 1. • secretario dá conta do se-

suinto-

EXPEl>lENTI!. 
Otficios. 

Um do secretario do governo, rernet--
tcDtlu o requerimento em quo o ci-
dadão Leaullru Francí<co Arante5 pode 
um:t r~c(Jmpensa pelu descuhr imen to do 
uma JUZida de ltguito -A' 2.• com· 
uu:>Sâu de fazenda. 

Outro da can1ara muoiciplll do Ouro 
Furo, pedindo que ~e mantenha a 
lutt~gridade d' aquclle muuicipio.-A' 
cv rn111 1~, Ao do ~~~tatrsca. 

Outro da t:amara municipal rio Poro· 
ba, ro~p re$Oulandu coutra a desmem-
IJr .. çao q Ull se pretende fazer das fre-
gut>z.a~ do Pur (o do Santo Antonio e 
üuarany .·-A' mesma cummisstlo . 

RepresenJaçdo. 
Uma dos hatJ .rautes da cidade de S. 

Luuro.:uço, pedindo u auxilio do 10:000$ 
var .. edlfi<;arem uma nova ruatriz.--A' 
~. • cowmi>São de razeuf'la. 

u !!ir. J oliJe llullno:-Sr. 
!Jru,ÍlJente, pedi a pa lavra ilU l'Q ffiijn · 
dar à me·a uma repre~on taçâu da ca-
urara 1uuuicrpa l da cidade du Pomb11 , 
qu-. rt~clanrn co:rtra u .Je.morubramento 
uu frt~guezta du Purlu de ::iulll•l Ante -
UI•, s , l lt:lluJu por utu-nós "bJixo as-
•Í&;nutlus--d t!mura1ores des ta rr eguczia. 

As ra~lles, qu" expeude e submotte 
à llltu cuus1.lcraçao desta as emblea 
s4 • proco~d~:n les o drgnas de to•la a a t-
tunçtlo. 

A rcpre-on t.1çào vem assigMda por 
mcmbru~ tlt.t roctos J e um o outro cre-
du pul.l tic~· · que gozâo de legit ima o 
merecida 1nftuu!!Cta naq uella município. 

A carnara municipal do Pomba, ver-
dudell'l~ repre·entanto de seus muni-
c•pus, t :m vhw a confiauç.1 na snb~do
rru e r~ctitl llo desta illuotraola assem-
blea. 

Peço à \". E c., Sr. presidente, se 
sirvu de •· r • esta revr <seuraçllo à 
c<~mmi> S.Iu, u '• ' \J se acha afl'ectu o-nó~ 
ab:1rxu as.igoa.lus-allud ldu, afim de 
que ella form ule conscroncioso.mente o 
sou pa rcce r com o~ dados precisos e 
com conhecimento de causa.-A' com-
mlssAu do estati.t ica. 

O 8r. 8ilveetre FerràZS·· 
Vou CO \'Íar I\ mesa, para to1' o compe-
tente destino, uma ropreseutaç11(1 que 
dirrge a esta a~sc. ublea, por mou in· 
termedio, o cidadilo Manoel Franci~co 
da Silva Guimaraos, cootru imposto~ 
que lho têm >ido cobrados indcvl la· 
monte pela camua municipal de p .. u-
so Al to. 

Esto cidadlo recol'fo á auemblea, 



por ter sido inde(et ido o rcquerimcnh 
que dirigio âquella camara. 

Ct'm quanto eu entenda que cllo, em 
vez de recorrer à assemblea, devia 
recorrer ao (lresidento da provinuia, 
com ~udo, para sa thrazol•o, mando à 
meaa a re(urjtla representaçAo, â qual 
V. Exc, darà o destino que et•ovier. 

O 8r. MoretDIOhn (pela Ol'dem): 
- Sr. presid~nte, tenoo alludtdo aqui. 
por occasil o da discosslo do projecto 
n. 70, que transfere a fazenda do cidadlo 
Joaquim José Vieira do município de 
S. José d'EI Rey para o de Entre Rios, à 
uma petiçto dess11 cidadlo, petiç11u essa 
cuja exl.,~ncia os nobres deputados re-
presentantes daquelle distrlcto parece-
rdo pOr em duvida, e que eu dlsee que 
havia opportunamente de apresentar â 
assemblea, pois que tlnh.a lido cummoni-
caçlo da soa remessa; venho hoje c um · 
prlr essa promessa. para que a ca.:sa Oque 
Cérta de que não propuz sem base o pro-
jacto que ja se acha em 2. • d lscossao. e 
para que llque bem accentuaJo que eu 
nllo trato nesta assemblea, e nam trata-
rei, de medida algutna neste sontido, a 
n4o ser por pedido das partes interellsa-
das. E' pos~ivGI quo proceda em sentido 
contrario, levado por inexactas infor-
mações ; mas, serâ contra meu propo· 
sito, pois reconbeç<> a gravo incunve-
niencia nas constautP.s alteraÇõds ~ta
tlatieas, 

Estando com e pala v r a pela ordem, 
aproveito a opportunidado para lavrar 
um solemoe protQsto cuntra a injustiça 
de que ruram victimas am1gos e cu-reli-
gionarlos meus do muntclpiO de Entro 
R ios, a quem muita r~pello o cunsulero, 
assim como liberaes do mesmo municí-
pio, igualmeotedistioctos e respeitaveis, 
feita Infelizmente ba dias nes ta casa por 
um meu digno collega de opposlçao. 

S. Ex. fctz orna graTo cen~ura ãquel-
leS caV&lheiros, quando deu a entender 
que olo eram movidos seolo pelo In-
teresae particular, por motivos incon-
feasaveis, nas medidas quo podiam. 

O s1·. o. Penna. : - Ha em ambos os 
partidos atri caracteres acima de wdo o 
elogio. o Sr. Moretzsohn : - Na qualidade 
de representante daquelle município, a 
quem sou em extremo grato, eu nllo po-
dia deixar passar em ~llencio esta grave 
censura e faço solemne protesto contra 
essas injustas aggreasões, de que foram 
victlmas esses amigos. 
· O Sr. Presidente : - Com certeza eu 
nlo occupava esta C!ldeira nessa occa-
eil1o, porque, ae aqui esllvesse, nlo con-
eentlria em taes aggressões, pois sllo ex-
prNsamente prohtbtdas pelo regimento. o Sr. Lemos:- Nlo houve agrreasao. o a... Jlorelzsohn : - Sl.o modos de 
Jprecla~ ~ cousaa, 

PartceJ•es. 
O SI·. JosJ Rtt/lno olfercce, por parte 

da cornmtssao d11 re~acçllo, os projectos 
os. OI. 62, 63 e 65, do corrente anno, e. 
os. 122 e 20& de i879, para a S. • discus-
siio. -Para a ordem dos trabalhos. 

Olferece mais a redacçllo final d'o pro-
jacto o. 64. 

Sendo dispensado o interstlclo, are-
querimento do Sr. G. Penna, entra im-
meJiatamente em discossllO eeta redac-
çllo. que é approvada. 
l'RIMEIRA PARTE liA ORDEM DO DIA 

2. • leUura de prnjeclos. 
'fêm 2.• leitura e silo julgados ob)ec-

tos de deliberaçllo os ole ns. 205 a 221. 
Fo1·çq. poltctal. 

Continua a 1.• discussa:o do projecto 
o. IOt. que fixa a força (lOilcial para o 
aooo de 1883 a 1884. 

O 8r. Paixão :-Sr. presi-
dente, nilo venho pn•ouociar um dis-
curStJ, venho fazer modestas conside-
rações sobre o projecto ern discuulo. 

Dovo, antes de passar adianto, ob-
servar que, lendo sido nomead•1 mem-
bro da commis<ilO de força publica dc-
pi.IÍS que o projecto ja estava npresen· 
todo à asssmb\e.; , não :ne corre a 
responsabilidade tia sua autoria, senãO 
tanto quanto devo ser solidario com os 
meus itlustres cullegns da maioria) 
solidariedade qu9, como V. Exc. com-
prohende, tem limites, pois que eu nào 
pos·o abdicar certos princtpios, que 
ndopto, para aceitar uma ou outra 
idea, quo por ventura se cootonba no 
prujoot,o, d~scle que níto possa {lrc-
stnl'- lhe a minha adbesâo sincera. 

Afsim, se eu me arastar em alguns 
ponto~ da opin•ão da maioria da com-
mis.ão, nilo poile haver nisFo moiÍ\'O 
n reparo. 

Esta coa!ideração mostra, Sr. presi· 
dente, que não devia ser eu quem 
viesse (1\llar por parto da maioria, em 
1.• lugar, Sl)bre o projecto de força 
publica. A outros collegas, ja pelos 
seus talentos, ja pela respon~bilidade 
mais immecliata que lho~ corre nesta 
di~cussllu, incumbia o dever de suste.n-
tar o debate. 

E, Sr. premdenle, se aceitei a mi!s· 
silo que me foi confiada pelos meus 
nobres collegas, roi nllo ao em obe-
dienoia à sua determinaçllo, como 
em signal da coosid'eraçllo e respeito' 
que merece o illustrado.membro da mi• 
norin, que encetou o debnttt. 

O Sr. M. Fulgencio :-Muito agra• 
decido. 

O Sr. Pa~o:-Sr. presidente, sin• 
\O·me em diftlculdades, porque nlo lei 

• 



!8 devo tratar projlr iatirente da mole· 
ria do projeeto ou se responder a 
todas as colllliderações feitu pelo ill os· 
tre collega, a quem me rellro. 

A attançlo que S. Exc. me me· 
rece, como disse, determina-me a nao· 
deixar passar sem · reparo~ suas con· 
siderações, nao obstante nlo ter visto 
em tt>do aeu discuNo cousa alffuma 
que P"sa fer ir de frente o proJecto 

O nobre deputado 110rtou-ae como 
um Terdadeiro homem de goveruo, 
pediu aMÍlas que se estudasse a quo~
tlb, demonatro~u a sua iroportanc1a e 
a nf!Ôe!sldade de se dar ! sua dlscus· 
alo a amplitude qui ella merdCe. 

Nada tenbo que. censurar oeste pro-
cedimento de S. Êxc.; abi e.tamus de 
llCCIIrJO. 

Entreunto, Sr . presidente, notei qut. 
o nobre deputado, encarecendo a im· 
portancia do dobute sollre a força 
publ:ca, pretendeo fazer uma censura 
a, g•overn•l tia província e igualmente, 
! maioria da a~sumblea provincial. 
S. Exc. estranhou que a di~cussAo do 
pro,ecto de força publica começusse de-
p IÍd de decorrido um rnez de sesslo, 
a tt ribuindo essa demora á falta da 
distribuiçtlo do relatorioda presideocia. 

Sr. pres1dente, V ~xc. " a as:se1n· 
blea denm estar lembrados de que 
a 10 ou 11 do mez pa83a'do fui aproi· 
aentadu esta projecto, e poucos d1as 
depoia, creio que a 14 ou 15, submet-o 
tido á diacuasao. 

EoUo o nobre deputado requereo 
o adiamento desta a'té que fossu dis-
tribuído o relato rio da presidencia. 

A maioria entendeo que devia apprO· 
var o seo requerimento, o que etfucti-
vamente se deo. 

Entretanto, S. Exc. faz d'isto mes-
mo capitulo de censura e accu.saçlo à 
maioria! 

O Sr. M . Fulgencio:- V. Exc. nllo 
acha que isto é realmente lamenta vai f 

O Sr. Paixdo:-Vou agol'll dizer 
como penso a respeito. 

Attandi, como me cumpria, A1 con-
siderações do i 11 O> tre coilega e, por 
maior que fosse o m60 esforço, nAo 
pude descobri r quaes os dado~ impor· 
tantas que S. Exc. ~parava encon-
trar e que encontrou no reliitor iCI da 
preeideocia para esta discWis&o; nao 
VI argumeqto algum pro.;edeote tiradO 
defae rel~toriu. 

De sortll que me parece que S. Exc. 
bem poderia, na leitura do que àe ro-
bl lcou no jornal official, encbnt~r 
w 'eeclareçlmentos 10fficieotea; 

• 

Si S. Exc. entendia que o pri>jed•t 
cr.1 de tal importaocia, que cumpria 
cumeçar logo a 81la diacoasao, nlo do· 
via, por mot-vo t.ao in~igni6canta o 
medmo pouco justi6canl, concorrer 
para a pro~elaçln da m~tsma, ama vez· 
que na sua IO'óumeotaçlo, .no seo dl~
curso, n&o patenteou a oecest idade da-
quelle all.iHmento. 

U Sr. M. Fulgencio:- Se houve 
protelaçlo, foi du goveroo, que de-
via ter mandado di~tribuir em t..emp'l 
o seo rela turil'. 

O Sr. Paia:ao;- AcreJito que o no· 
bre depullldo proc'i<leo de tou1to boa 
fé; talvez que S. Exo. (e aqui vou ju•· 
ti6cal-o) otlo qnizosse ler o que se pu-
blicou do relator io no jornul offietal, 
suppondo que encontraria no or1gioal 
um graodu arsenal de armas, com a:s 
qua~ podasse fulminar nlo ró o pN· 
jacto, como li ma1oria da cllSa. 

Infelizmente, porem, pua o n•1bre 
deputado, não a!o:oteceu as~im, 

E, pois, purece que S. Exc. devia sor 
mats pret enido, mais acautela-lo nus 
~ua~ cons1deraçõe:s, afim de nllo me 
dur lugar a attribuir-lhe ne:s te mo· 
manto a demora da disCU$S:lo du loi du 
forç11 publica. 

O Sr. M. Fulgettcio;-Eu não po:~so 
e~orr~gar com ussa responsabilhJade, 
porque não s..u governo. 

O ;;,., Pai:&ão:-A ~ssembloa, desde 
quo o nobre depu lado fundament?u " 
seu. requerimento, .allegaodo que nao 
podtu entrar na dtscu~s&o do projecto 
de Jorça publ ica, sem que f11sse di: tri· 
butdo o rala to rio da presidencia, nllo 
tinha outro pr~cedimento, hénlo appro-
val-o; nao pod1a negar-lhe dados para 
a discussão. 
. O .sr. X. da Veiga;- 0 que sogue-se 

d aht é que esperuamos do relatorio 
colher alguns esclarecimeuto$.qne nllo 
encontramos Foi mais uma decepçllo ... 

O Sr. Paia:ão:-Nao foi decepção, 
porque os nobres deputados nlo devilu 
usperar encontrar D883e relãtorio aenao 
os esclarecimento.:~ que ja t iohl o sido 
oft'erocidus ao ~eu cooheciq~ento por 
meio da publicaÇ<lo no jornal official, 
e quo sAo os mesmos de todos os ou-
tr s, 1 ao os mesmos de todos os ao nos. 
Os meus collegas Sabem perfahameote 
que os relatodus presideuciaea nes to 
pontJ, sao quasi tudus iguae~~, ~ao tra-
zem. novidade. 

O Sr. X. da V e1'ga:-Mas o relãtrorlo 
do ~befe de pvlil:1a nlo foi pullltcado 
no Jornal ot!lcial. 

O Sr. Pa~:-Qa ~~reçi111~m, 



quo os nobres deputados deviilo espe-
ra r encontrar no rela tor io, achu40-lle 
no proprlo projec:to de força policial, 
que nlo i\ eeu&o, o?m muito pequena 
moàillcaç&o, o projecto da anno passa-
do, hoje convertido em lei. 

O Sr. X. da Veig~~:-Mas naoestàde 
accordo com o relatorio do chefe de 
policia, que pede 2,000 praças e indica 
out~s medidas. 

OSr. Paia1cfo:- Bem; mas o pedido 
do chefe de policia o ao i\ que estA em 
discnsslo e nem aervio elte de argu-
mento ao nobre deputado, a quem te-
nho a honra de r esponder, para im-
pugnar o /rojecto de torça publica. 
S. Exc. at n&o manifestou• sua opiniAo 
no sentido de ser conaervada, dimínutda 
óu augmentada a força actual; apenas 
.formulou algumas interrogações a este 
r espeito, interrogações que eu agora 
trato de a•esponder. 

Por conseguinte, Sr. presidente, a 
maioria desta casa declinou de ai a re3· 
ponsabilidade da demora da ditieus~ao 
do projecto de força publica, desJe que 
o r espectivo adiamento foi requeridu 
por u m dos nobros deputados da oppo· 
siçl!.o, requerimento que e lia approvou 
para condescender com seu au to r, que 
de:larua n9.o poder discutir, sem ore-
Jatorio da presideocia. 

Alem disso, Sr. presidente, (aliemo~ 
com franq ~za, na I. • dlscu:.ailo do pn;· 
jeeto do rorça publica, segundo os es-
tylos adoptados nesta assemblea, trata-
se qu111i que exclustvamente de poli-
tica geral, tocando·se mutto de leve 
na matar ia propr•amenh do projeeto; 
e para isso me parece que nao er a mts· 
ter a distríbuiçl!o do relatorio da pre-
sidenoia. 

O Sr. X. da Yefga.- Trata-se da con-
atitaclonalidade, queatao moi to Impor· 
tante. 

o s,•, Pata:ao:- Eo nobre deputado, a 
quem respondo, nao Cot senao occupar-
se mais de polltica geral do que de Cor-
ça policial, aahindo· até, na~ suas cun-
al leraçiJes, das ralas da província e e,,. 
teJdendo-se pelu lmperlo ... 

O Sr. H. 84/es:- Poi alem, Ylajou pelo 
est rangeiro. 

o Sr Pala:lfo . .• e pelo estrangeiro, 
como acaba d.e dizer o meu honrado col-
l ega da maioria. 

o Sr. M. Futvencto: - Fol para mos-
t rar as pessimas coodiçilea em que nos 
achamos geralmente. 

O Sr. Vrumond: - laao é queatlo de 
optlca. 

o Sr. M. Fulgerlcto:- V. Bxc. é que 
estA enxergando de maia. 

O Sr. PaflD««-0 oat ro terre11o ~ 

.... 
que o nobre depUta<lo collocou a dis-
cuss9.o rol o da aoarchia, da ol8$0rdem, 
da falta de ugurança indl'fldnal e 
publica, que A S. · Bxc . . afigura-te rei-
nar por Wda parte na proYincia. 

Mas, Sr. presidente, eu nlo estranho 
ab~oluLamente a linguagem em que ex-
prtmlo·se o meu ·honrado collega neste 
ponto de seu discurso, linguagem que 
ellesabe Uobem atavlaodelloresde rhe-
torica, que até encanta. (Rtsaaas)1 . 

O Sr. M. FulgencU>: - Nio apoiado1 
O Sr. Pafa:do: - N&o estranho, Srs. · 

porque i\ esta mesma a linguagem ru; 
IOdos os te~pos e, o que é mais, de 
todos os partidos em opposlçao. E' o-
dtze tu1 dtret eu- . 

E ass1m é, Sr. presidente, porque ef-
recuvamente nAo pode haver um gover-
no de anjos. A sociedade compGe-se de 
homens. 11 esttls sao rrageis; por conse-
guinte aqnella ba de participar da sua 
natureza, dos seus defeitos. 

Assassinatos e roubos sempre houve 
e h a v erA em to :las as epoca.s, em todos 
os paizes do mondo.( Apoiados gBraes). 

u Sr. M. Fulgencio:- Mas aotual-
mente ha mllis. (Nilo apoiados da 
maioria). 

O Sr. Paittão:-Elstes males dllo·se 
em toda parte, :ob qualquer governo. 

Conseguintemente, Sr. presilfente, 
p11ra que o nobre deputado fize~se uw" 
accusa-;llo que ti vosso procedenoia, uma 
accusação nos ter mos de produzit' a!-
gum efl'et to no nos~o a01mo, era pre-
ciso que estabelecesse um parflllelo 
eutre o estado de cousas pass.do 11 o 
actual, demonstrando por esse tra-
balho qco os roubos e assassinatos 
que bojo se dllo nao davam-se enhto. 
o~dot que o nobre deputado ~m 

não procedeu, suas nccusações cahiram 
no vago. 

O Sr. M. Ftdgencio:~om certeza 
o parallelo dava resultado desfavoravel 
A VV. Excs. 

O Sr. Paia:ão:- ·Porque ono o fez f 
Dar-me-hia occasiao de contestai-o. 

O Sr. M. Fulgencio:- V. Exc. recor-
ra ao rclatorio do Sr. Dr. Carlos Ottool. 

O Sr. Paia;ão:-0 relatorio do nc• 
tua! chefe de p.1licin, Sr. presidente, 
diz realmente quo aa cousas nâo Yilo 
bem; o mesmo ditia o do Sr. l>r. c. 
Ottont, e o mesmo têm dito os de to• 
dos os chefes de pulicia de todos os 
tempos, de um e outro partido; todos 
dizem a mesma c:ousn. por isso q,ue 
todos desejam que o nosso estado me-
lhore o 1'9ais p.oasl•el quanto â O;'te 
r amo do .serviço p.ubl\co. 

• • J>or.tauto, aiada a~u\ o arp10entq . . . 



do nobre deputado, til·ado dos rela-
torlos, nlo colhe. 

Sr. pro~idente, depois desta> consi-
derações g. r:~es sobre as desordens e 
per tu rbaçõe:s aociall!, que diz o nobre 
deputado dominarem toda a nossa pro-
víncia, pa:1sou S. Exc. a 8$pecificar al-
guns factos, e ent.ao occupou-se dos 
acontec mentos que tiveram lugar em 
Ar:~ssuahy, Rio Pardo, Diamantina &. 

Sr. presidente, Eeria fatigar a at-
tençAo o la e&$11 reproduzir aqui a ex• 
plicaçlo que foi dada rt> lat ivarnecte a 
esses acentecirnentos. quer nll!ta tri-
buna, quer nos jornaes da província e 
da cllrie. Mo parece que devemos pou-
par mais o noss • tempo,que oão se deve 
estar a reproduzir aqui todos o; dias as 
mearoas accusações e a5 mesmas defez·•s. 

O Sr Drunwnd:-I~to prova falta 
de Cactos. 

O Sr. A. Cesario:-E opposiçao ... ys-
tematica. 

O Sr. .U. Fulgencio:- Oppo,içlo 
systematica é a q u11 tinha mos aqui ha 
5 annnos .... 

O Sr. P aixdo:-Sr. presidente, V. 
Exc. sabe que, om relaçao aos factos 
de Arassuahy, f, ram tomadas as pro-
videnci.!s necessarias pelu gover n·•; 
logo que ao seu conhecimento che-
garam tae~ factos, S. Exc., o Sr. pre-
sidente da província, fez seguir para 
aquolla localidade o alferes Evaristo, 
quo, alll chegando o sabendo que o ju•z 
de direito uchava-~o refugiado li moia 
legua da cidade, foi eutender-se com 
elle e garantio-lhe que uada acontece· 
rta, que podia voltar sem susto para a 
sua comarca, o que offectivamente se 
deo. 

Mas, Srs., aquelle magistrado vive 
sob a pros~lio de um panico horrível... 

O Sr. X. da Veiga:-De Ccll to. desàe 
quo elle v lo a garantia recolhida á ca· 

O St•. Paixao .. vive assustado, ven-
do ameaças e perigos em tudo e por 
tudo. 

S s., eu n:lo quero fazer accusação 
a quem quer quo seja; ma~ vl uma re-
presentação de muitas pessoas impor· 
tautes dnquella cidade, como promotor, 
vereadores, otficiaes da guarJa na-
oionu I, eleitores &. om que se o accusa 
de nao ter-se portado como magistrado 
com aquella delicaUeza com que deve 
procedur todo humem na aua p~sição 
(ncfo apoiados da minoria). 

Se diz que, quando foi e~ae juiz de 
direito prll!idir a 1. • reuniao do jury 
pa~uolla comarca, a proposito de um 

processo que tinha de ser tubmet tido 
a jul~amento, declarou aho e bom 110m 
que todaJ! a~ autoridadll! da comarca 
erllo relnadas,negligontll! & e usou d.e 
outras expressões otfensivas. 

Po•· consegu•nte, vê-se que elle eo· 
cetou sua prolissao alli, provocando a 
antipathia do povo; e de ent!o para 
cá vrve auim descontlado, olio podeo-
de ver uma reunitlu qualquer, uma 
simples aereoata ou pa~seiata de rapa-
zes pelas ruas, que não attribua a uma 
ameaça á sua pe.•soa. 

O :-t·. A. Cesarto:- Mas saiba que 
tudo i~so é Ongido; o Sr. Or, Paulioo 
é um valent.ao ás tlireitaa (riso). 

O Sr. P aia;ão:- 0 certo é que o ai• 
feres Evaristo, chegao lo á aquella 
cidade, procurou c ·nhocar o estado 
dos auimus e encontrou a' melhores 
dispo$iç(}es; todos declarar&o que nlu • 
pretendido fater o men·•r mal ao juiz 
de direito, que tudo nllo passava de 
descontlança deste, de um panico, que 
tinhn·se apoderado de seu esp•ri to. 

Entlio o alferes Evari~to dir igiu-se 
à fazenda onde estava o juiz de d reito 
e convidou-o a voltar para a cidade. 

Nessa noite ou n" seguinte houve 
uma passeiata ou seronat1, como se 
costuma d1zer, de diver.os muços, que 
diverthlo-se em percorrer &i rua:~ to-
cando. 

O juiz de direito, descon8aodo, em 
coo:oquenc1ado panicoem que se acba· 
v a, da quo aquella passerata pelas ruas 
se fazia com o fim de uffeodel-o,maudou 
chamar o alferes Evuristo, que apre-
seotou-a&-lbe com a força. 

Eut.ao aq uelles moços, persuadidos 
do que a furça vinha para atacal-os 
con,eguirao a prisão do ulCeres EvariS: 
to, pr•st'tu que etfecluou-se,aem a mini-
ma offeosa phy:s:ca a quem quer que 
fo3se, como SJ po:le verrfic~ e· de um 
officiu q~o esse atCeres, no dia seguin-
te, quando foi pootu em liberdade, di· 
rigio à prll!idencia. da província, no 
qual dizia que o juiz de direit •, lo@O 
que elleapresentou-se com a força, de-
ra-lhe ordem para mandar embalar as 
armas e fazer fogo sobro o povo. 

E' verda-leira essa ioterrogaç4o que 
me dtrigiu o nobre deputado ha dias. 
Mas o que significa istof 

E' mui~ um argumento contrn o j uiz 
de direito, porque o alferes E\·aristo é 
aquelle mesmo com quem olle sempr6 
ll!teve de ma.os dailas e à quem ft!Z 0:1 
maiores elogios. 

Dando·&e, porem, estes IICODtecimea· 
Wl, o pretideute da provinoia 9n~~-



qll& o alteres lhari!ilO nlo podia conti· 
nuar mm naquella cidade, e mandou 
aabjt ituil·o pelo ~pitao Pbilomeno, 
como delegado, A quem ree'mmendou 
muito a manutençlo da ordem. 

Dépoie disto, nada maia se soube, e 
metlllú o que acabo de expor ja o nobre 
deputado conbecia. 

OonHguiotemeote,qual a censura que 
merece o governo, quando é certo que 
o mtemo presidentt da pNviocia, logo 
que ae derlo os primeiros acontecimen-
tos, fe.z seguir para a c:idade do Aru-
auaby um01 autoridade completamente 
estranha às lucta locaes, quando é 
oerto ai.nda que S. Exc., verificando 
depola que esse ofllcial nlo ae li oba por· 
tado de maneira a corresponder A3 vis-
tas do go'ferno, mandou substituil-o 
-por outrof 

O pres:dente da província, pois, nlo 
pode ser respon.savel pelos desaiiOS do 
Juiz de direito, porquo, em ultima aoa-
lyae, quando um juiz sabe portar-se 
como tal na soa comarca, em ·vez de 
provocar aotipatbias, conquista sympa-
thias (apoiados da maioria). 

O Sr. M . Fulgencio:-Eile foi quem 
sofl',·eo, e ainda ba de pagar as cu~tas! 

O Sr. Paixão;- Nao venho accu-
aal.o. 

O Sr. M . Fulgencio:-Mas V. Exc. 
íu uma narração infiel, diz que houve 
uma aimples paaaeiata, quando a -verda-
de é que a casa do juiz do direito foi 
acommettida trea vezes. 

O Sr. A . Oesario:-N&o é exacto. 
O Sr. PaiaiüJ:-Por occasiAo das 

primeiras occurrenc.as foi que o juiz 
de õireito declarou que t nbào-lbe ape-
drejado u jaoellas; mas nas ultimas 
nada d i~ aconteceu, forao meras su'l-
peitas. Consta isto de officio dirigido 
por ello ao presidente da província 

O Sr. M. Fulgencio:-Até foi preso 
um sobrinho do delegado, que, arma4o 
de rewolver, procurava forçar a casa 
do juiz de direito; mas esse individuo 
foi 10lto incontinente. 

O Sr. Paimlfo:- Eu apenas est-1u 
historiando as provide~ci~a que de_u o 
presidente da provmc1a. Adlli1lto 
tudo quanto o nobre deputado quizer, 
moamo que fosse preso um sobrinho do 
delegado por esse f ao to; mas, desde que 
S. Exc. immeiliatameote demiUio· 8S:!a 
autoridade, estâ iaento de toda e qual-
quer censura. E' este meu argumento. 

QuandO 18 dJo faCtof taee e O goYer• 
no, c mundo os braço•, Dlo procura 
reprimil-oa, deixa.oa eegulr a sua car-
"~ !i'tQral ..t• que oheruem a um 

desfech~ desastro>o, enlao ba responsa-
bilidade de sua parte; mas, desde que 
aiO dudu as providenciu, qual o Cuo-
dameuto da censura f 

O Sr. M. F'UlgeiiCio:-A demora. 
O Sr. P~o:--Nem ia110, porque o 

pr.~aidente da província, logo que' teve 
noticia das primeira' OCC4rrenclu, 
mandou um offic.ial como delegado de 
polic:a para o Arvauaby; e V. Exc. 
compreliende qu: , antes que esse offt-
ci.allâ chegaase e comecaÀ& a exercer 
a jurhtdlcç&O policial , DIO podia 8'ritar 
quo novos factos se desaom o~m coose-
quencia da falta de cumprimento de 
deveres da autoridade local. ' 

Logo, porem, que esaes no'Vos fa'Ctos 
cheg1uarn no $eu conbecimédto, nfo 
demorou-te em C111:er sub~tilu ir es$a 
autoridade por outra. · 

Mas,Srs., S. Exc. ú Sr. presidente da 
proviocia nllo se lim1tou a ena provi-
Hencia; demittiu lambem o delegadode 
policia, que alli existia, o o promotor 
publico da Cllmarca, desarmando aasim 
us Indivíduos contra quem o juiz de di-
reito \lnha su.speitas. 

O Sr. A. Oesario:-·Suspeita.s in· 
funtJadas. 

O Sr . M. Fulgencio:-·0 que pron 
que as censuras erlo procedoocos. 

O Sr. Pai:cão:- f'rova apenas que, 
tendo-ao dado aquelles Cactos no Aras· 
auahy, S. Ex e. o Exm. presidente da 
provwcia cumpriu o seu dever, demit• 
' indo as autoridades que se apuntavao 
como causa delles, pdo quo devia me-
recer elogios e ntlo censul'as do! no· 
bres deputados. 

O Sr. M. Fulgencio:-N~ssa parto 
merece louvores. 

O Sr. Paixdo: ·-Eotao, a que propo-
sito v4lm C! las accusaçiles, guaodo se 
sabe que forão dadas as providencias 
que o caso exigia 1 

Foi apunas para accumular factos, 
para descouoeituar a situaçlo, quando 
entretanto é cert.J que, ae eu quit.es$e 
fazer uma resenha· dos factos occorri· 
doa durante as situações coosen adoru, 
mostraria que fora:o semelhantes, siniio 
peiores (apoiados). 

O Sr. M . Fulgencio:-Eu nllo ac• 
cusei o presidente da provincia por es-
tes facto~ ; rerer indo-os apenas, t tve em 
li~ta provar a falta de respeito A ler, 
que actualmentella na província. . , · 

O Sr. Paia:;ao:- E' justamente dom 
iuo que éu nao pcmo coocordat. · 

Porque os nobres depútados nlo fa• 
zem o parallelo dos tempos actflaes 
oom oi tempos pwr.llos f Poi"Clue ÓOII: 



... 
sidorllo s.;moote os ac.Jotocimuo.los do 
domioio l iberal 1 • 

"() nobN depu~do vA at cousas ac· 
tualloeute por um pr a:na de cores no· 
gra•: por iiSO, a6gura se-lhe q ao as 
nus!la.S ad10ioistrações são todas mâa 
o quo no kU tempo tudo era bom. 

Eu dig" o conttari. •, que no domi-
nio do~ amigo~ do nobre deputado as 
couus orao peiore~ (apoiados e n4o 
apWJdos). . 

Do mesmo modo, o Sr. presidente da 
pr·•vincia env:ou p11ra o Rio Pardo um 
ol!lcial de linha, o Sr. Vellasco, logo 
que teve conhecimento de que a ordem 
publiCa alli ae achava perturbadB. 

R Jfet i11 tBm bem o nobre depu lado 
um facto que de>se na Diamantina. 
facto deauociado pelo Arauto de Mi-
nas, isto é, o do te r . sido um indivi-
duo a oarrarlo em du.as al<~.vaocaa e 
esp tocado. 

Ent.a:o dizia S. Exc. que oilo sabia 
q .Ju p rovidt~ncias tbtba:o sid • d11das, 

p.,js bem, eu informo ao oob e de· 
pu ta do quo iodos a~ providencias forao 
tomadBs, qu'l procedeu-ao au inquerito, 
que as testemunhas não dopozeram 
uada quo aproveitasse ao process11, mas 
quo, ainda a>sim, este acha·so em an· 
tl:unonto, a requerimento do qu01xu~o . 

Oro~, nuslas circu~tancias, pergun-
tu: pudia o presidente ola província 
dar passo algum m1is 1 nAo podia, 
nem devia, pur i-:10 que as pr~.~viden
cias q ueu caso exigia estavâo tomadu. 

Quanto aos acontecimentos de Pbi· 
ladelpbia, Sr. presidente, o uobre de-
putado, a quetu respondo, sabe, como 
eu, o que houve. 

Depoi~ que fui prónunciado oo se-
nado, pelo Sr. senador Ribeiro da Luz, 
um discurso a respeito de;ses aconte-
cimontos, depois que acerca dos mes-
mo. foi publicada, quer pelus jornaes 
d l província, quer pelos da curte, toda 
a corresponJencia official, depoi~ que 
tanto ja :e tem diicutido OS$Oi factos, 
o quo mais poderei vir eu dizer ao no· 
bro deputado 1 

Puis o o obro do pu lado não sabe que 
o preaidoute da província, logo que 
teVd conhecimento deues factos, m11n· 
dou para J:>hiladelphia um delegado 
de policia, militar distincto e que nilo 
pode ser ~u spoito ao nobre deputado a 
quem respondo, para garantir a ordom 
publica f 

Ora, Sr. préa'dente, desd.e que u 
co usas tâ10 se pa~sado de. te oi odo, 
deade que a administraçilo tem proce-
dí~9 Ç{llq oat~ solioitude,. oahem todu 

• • 

I 
as accuaaç<'l9s do nobre deputado, por 
f11lta ablolula de fundamento. 

O Sr. M . Ful~ncio:-Nilo apoiado. 
O Sr. Paixão:-E' poaivel, Sr. pro· 

sidente, que me escape algum dos fac-
tos apontlldos pelo nobre deputado; mas 
~vero que a todos S. Exc. o Sr. pre-
tiidente da província tem acudido do 
mosmo modu, com a mesma solicitude. 
(Apoiados). 

Quanto ao facto do espancament.o 
do bacharel Tobias Antonio Tulenda.l 
ua cidade do Rio Novo, Sr. pre~idente, 
e.u podia fazer u historicu completo 
d11 que ao deu; maa aou auspe•to nesta 
questlo. 

Alem disso, das publicaçõea que a 
respeito furam feitas, d~ accutações 
e explicações que appareceram oa im· 
prensa, naturalmente os nobres depu• 
tadoa esta:o int.lirados. 

Eutretant:>, direi apenas que do cor-
po Je delicto, a que so proce.leu no of-
Cendido, resul tou nAo haver Cerimontll 
algum e serem as ofl'on~~ leves. 

Ape$ar disto, pl.lrem, o promotor pu· 
blico, p11r aspirito de cla~se, requereu 
o inquerito, ioquerit•l que efl'acliva· 
mente flli Ceit.o. 

A questão nao podia ter ou I ro des-
fecho, pJrquo n!lo foi provado que hou-
veue ten~tiva. Desde quo' nao havia 
elemento algum para procedimento 
offieial, o in•tuerit-J foi archivado; n1o 
po•lia ser outra a soluçao da questão. 

Toco nesla questão somente para de· 
fender as autoridades do Rio Nuvo; ollo 
pret ·ndu accusar o .Sr. Te,bias, porque, 
Ja o disse, sou suspeit.o para fallar dos-
se homem. · 

Sr. preHidente, depois da aoaly$e de 
todos esses fact.o.:~, cone! uio o oo!>re de-
putado pela aoarcbia, pela d~!liOrdem, 
peloJ complet.o estado de barbarismo a 
que vae d..scendo a nossa pt·o f ipcia. · 

E' admira v e!, .Sf1!,. que, sendo e~ae o 
ei.lado da província de Minas, o nobre 
depuJado, a q.uem respondo, que vem 
dos con6ns da mesma, que atravéllsll 
lmmensos sertões, podasse aqui. cbegat, 
sem ter sofl'rido o minimo ataque ntJ . I I camto 10. • 

Quer isto dizer, s~a., que as cousaj 
nilo estão lilo feias; que o homem de 
bem, honesto, cump(idor da aeus deve-
res, o ao está sujpi tu a sur atacado .com 
tanta facilidade, em qualquer lugar. 
a qualquer hora. , 

.Sr. presidente, ha ~r~s bomons 4""· 
n~o tendo absolutamente educao,;Au, .ou 
porque o lo ti v eram quem a dos~ e ou 

· teio da !amil ia. ou ror<&ue .a .•Ua or~ua 



rofractarios, vlo a.final recebei-a no 
meio da sociedade, vilo, como 8ie costu-
ma dizer, sor e01inado~ pelo mundo. 

O Sr . M Fulgencio:-Estásu~ theo-
.ria é per igosisshoa! . . 

O Sr. X. da Veiga:-EntAo pua que 
fo~ publica? , 

O Sr. Pai3)/J():~A força pub'lica de-
via de alguma forma prevenir os cri-
mes, Sr. presidentl[l, nlo ha duvida; po-
rem assim oito pode acontecer quanto 
a todos. : 

O Sr. X . àa. Veiga:- Eut4o é dis-
pensava! a for9a publica 1 · 

O Sr. P~ÍIIJ4o:-A força publica não 
pode impedi_r toaos os crimes; V. Exc. 
compre'hende que numa prpvinGia va~
t~t,como e$ ta, de 20 mil .leg.uas.quadra-
das, com tre~ milbõ~s de babitrontes dis· 
seminados P•' r seu immeoso territorio, 
a força publica, que de ordinario acha-
se sempre DOS centros mais P9.P~OSCS, 
nilo pode impedir todos os factos cri-
minosos que se dlo em diver~os pontos. 

Alem disso, Sr. presidente, V . Exc. 
sebe que noje 1U1 autoradades policaa.es 
estao completamente de,;u.rmallas; e é 
por isso que com muita dif~il:uldade se 
po:le encontrar quem queara exercea· 
esse cargo; não se pode prender um cri-
minoso, senão em ftagrante delí<:to ou 
depois de culpa formada;ora, em quan-
to se observam as formalidades da lei, 
desde que o cr iminoso não é preso em 
flagrante, elle evade-se. 

Nessas circumstanc:as, o que podr. 
fazer a Corça publicaf o que podom 
Jazer as a utoridades1 

Sr. presidente, eu quizera que meo 
nobre collega não trutas:se wmente de 
demolir, de depreciar , de pintar com 
cores negras a situa9à0 actual; mas 
quo, como \'ardadeiro patr iuta, das~~s
se: existem taes . males, os remedaos 
aào tães e taes. . 

O bom medico, Srs., nllo P. aquelle 
que se limita a dizer que o inal é mur W-1 
ou a diagoostiçal-o; mas é aquelle que 
nlto só faz o diagnostico, como trata de 
upplícar-lhe o refucdio. (Apo1ados). 

O St·. M. Fulgencio:- E u nllo sou 
• 

govvrno. 
O Sr. Paia:d'o:- 0 nobre qoputado 

te.m um exemplo vivo na asS'emblea 
geral, sabe que a Ui ha muito. distincws 
deputados que ull.rJ pertencem. ao go-
verno~ poreni qpo, na:o obstante, pr~
áUlo apoio sincero a, ~udo quanto daz 
respeito ao bem da ,&Q~terlfde. . . 

O Sr. Moreúsoh?i~r-Qomo .nós fa-• • • l8mOS nqy.1. . . • 
• p $r! Pcai!L'f0t.,..Ent4o, coliJO. ()4•UO• 

bréa' deputados dh:em quo não poll&m 
remediar uada, por ·que ·nllo· sll'o 'go-
verno 1 

Pois nllo pÕdem. 8\iXiliar ., a maioria 
com suas luzes f ·por venllira,. ja rejei-
tamos ~eus conselhos 1 ' ' · • ' 

O Sr. M. Fulgenciô:....:.Eu apontei os 
remedios que podia apaótar. · · · 
. O Sr. Pai$ão:-Nllo ·vi qúaes: fo-
rilo. 

O Sr.· X. da Veiga:-V. Exc. é 
testemunha de havermos 'feito muitos 
requerimentos de informações · para 
acautelar• cerhs desordens, e qoo ellses 
req.ue.~imentos n!o forllo votad03 ~la 
maaorta. . • • 

O Sr .. M welzsofr.,.:- 0 remedic.: e&ti 
nas a utor!dados. • .. • ·' 

O Sr. Paia:ifo:- 0 remed.io·está· mts 
autoridndes,ouvi agora em um aparté. 
Mas em que autol'illadosf jud iciarias~ 

O Sr. M'oretzsohn:-Policiaes~ 
O Sr. Paia:ao:- So são as judiciarias, 

o· presidente não tem responsabilldal!o; 
se slto as paliciacs, digó que elle tem 
em prt'gado todo o zelo e cuidado em 
nomear para e~ses cargos ns pessoas 
mais aptas. 

lufel.zmonte, porem. Srs. , os indí-
viduo; que estão nlu condi9ôes de bem 
dBaempeonar o~ cargos policiaes es~ 
quivuo-se, porque (eu receio muito ser 
desagradavel, ruas é prooiso dizer • a 
vordnde toda), porque isto que nós cha• 
roamos-patriotismo-existe muito na 
boca, mas nilo tu> cora9ão: todo o mun-
do quer que a sociedade ande bem, mas 
ninguemquer se incommodar , ningaem 
quer tomar ess~ encargo. O que· todos 
querem e solicitAo silo t>mprégós ' re-
munerado3, vislo somenle os interes· 
ses individuaes e nllo se importao i:l>m 
a sociedade. 

Ora, se esta é a verdade, o que h« 
de fazer o presidente da província f Hn 
de inventar homens 'I ' 

O Sr. X. da Veiga:-Moralidade do 
facto:-a situação é ,de barrigudos. : 

• O Sr. Drumonà:- l sso acon~eco erq 
todas as si iua9õ~s. 

O Sr. Paia;do:- V. Exc. sabe·que. o 
presidente .da província tem-se 'visto 
cuustantemeote obrigado á · nomear 
par a delegados de policia uo i oterlor 
a officiaes dos corpos de policia e Ide 
linha, o que alias•nllo é muito ,regular; 
alem.de quo nllo nos é muito· aii'oso-
mand!lr para a .l!.eopoldtna, M:a.l' de-
B.eapanha, .J\JÍ% de b'ora e • ou~ ei~ 
dados importantes, officiaes ' militares· 
aomo aut;oridad~ policiaea .par~ m•n: 

• 



• 

WNID a ordem, porque &e na lupres 
Dlo e1iltem hom'&oa que queirlo to· 
mar eaa ineumbencia. 

OSr. X. da Veiga.~· muito t riste. 
O Sr. P.*ialcto:-Mu quem ' o ies• 

ponaanl f 
O Sr. X. da Veigo.--<>6 eorreligio-

narios de V. Exc. ooeaea municipàoa. 
O Sr. Paia74o:-E' aal anligo • de 

to~as u 'itaações. · 
O Sr. z . d• Vtíga~-01overnó de-

ve p veraar com 111aa idea~ e com 1eus 
amigoe. 

O Sr. Paial&> :-o que se segue é 
que preoil&llloa de uma reforma u lei 
judiCiar ia , que d~ Corça, que dê pre· 
íticio ·U autoridadea polioiaea para 
conterem os criminosos; preci•amo~ de 
rolonuar a !Ocledade. lncutiodo-lbe 
DOYOI 11101 e c:ostumea. Mas isto Dlo 
ee fu da noite para o dia;.. .. . 

O Sr. X. da Veiga :-lnndindo-se 
11 aUribuições lesülatiru provioeiaes, 
por meio de telegramm•s; é um bom 
meio d.e reforma adopt:.do pt~lo Sr. 
visconde de Paranagui. 

O Sr. P~o .... isto consegue-se 
pela iostrucçlo religittaa, 111oral e in· 
telleetual, pela educaçlo. 

E' &a &Memblea tem feito quanto é 
pos6ivol nesse sentidu ; todos 01 anooa 
crea um numero extraordinario de ca· • deiru de iasvuoÇâo pr iaarb, o'que 
revela boa vootade da parte óos que 
catAo governando, e o pre6id~tntc ua 
província DI&Dda provel ·aa. 

Nlo se pode fuer mai•, porque o~ 
noasoa recv.rso1 tloanceiroa nAo com• 
portlo maiores despeus. 

O .ç;r. Moretzsohn:-A escolha do 
peaaoal hmbem inBue muito. 

O Sr. PaÜIXlQ :- A e~colha nlo é 
facil, pl rque, em geral, os indivíduos 
que ea~lu nas condições de bom servir 
olo se querem prestar. 

O Sr. S. Peíxoto :-Muitas vezea 
nllo •e nomea um homem apto, porque 
pertence i política contraria, e Vlli .e 
nomear outro Incapaz, que é correligio· 
narlo. Esta é a regra dominante. 

O Sr . Drumond :- Nao se ha de 
dar cargos de CllPilança a adversatlios. 

O Sr. A. OeltlriQ:-A adversarios 
que nlo aio leaes. 

O Sr. Pres~:-Attencllo I . 
O Sr. PaiQ;4o:-No tempo que domi• 

nna o pat1ido OOGeervador tambem 
da-Tio ae e918S acôntecimeotos; e no 
•tanto, 01 ltomeoa &l&Ytllidoa da au~ 
r idade policialerto' de~Se partido • 'lllb 
do coutrario. 

Yt, fOi•• o aobte depu1&do q" o de-

M :o nlo é ditjta oa ll.quilla aitlJ&9~0; 
em todas ellas ae reprodutem sempre 
os 1118:1mos lncooYeoieotes. 

A cauia do mal é ou,ra, a •otoric1a-
de pt~licial nau pode conter o orime, a 
Cor~,~& publica tambem uao pode; .o qae 
pode t~perar este bdnetlcl~ é ·a refot:.mB 
dos oostumea da nossa tiOOtedade, e tsto 
o lo ae pode fuzer de 'Ú m momento para 
ouko, e new ea i n• aUribai9(lel da 
aue .. blea ptovincial. 

O Sr. M. Fulgencio:-Q peior mal 
que temos é a falta de lo~ pelo 
povo. 

O Sr. Paia:cfo: ... Sr: 'ptesidente, acre-
dito que c•S llobres dltputadus, que fa-
zem piU'te da minol'ia tia casa, nlo h4o 
de qaerer teivindiClr para si só o~ bom 
de:sejos de reformar li 'sociedade, o di-
reito de aerem patriotàs; devem reco-
nheec.r que da pute de uós outros ex.is-
tem tambttm iguaes .eotimcntos. E se 
ex i~ tem, e nau temos · j>odido transfor-
mar a svciedade e.m umll sociedade de 
anjos, é porqu11 ha difficuldudes in· 
v .. ud ve• ~ . q a e uao J>Odém •e r removi-
du, nom por nós, num por vós. 

E' prec•so que nos fação j ustiça. 
Dt~:stle q a e estamos hoje scb o domínio 

de um novo syatema el11itoral, é preci-
so que se eumprehenda que nllo é a 
grita, que oito sAo as r~criminações, 
que nAo são a~ accusaçõos,simplesmeo-
tft p~lo gosto d~ 1\ccu!ar.~uc hao do nos 
propor .. :~unar slguus behellcioa. 

U Sr. M. Fulgencio dll um aparte. 
O Sr. Paixão:-NAo mo refiro ao no-

bre deputado; mas sei que esta é a re~ 
g. a geral; é descompor, recriminar, 
ver as co usas por um prisma odioso, 
parcial, querer sempre aHribuir t dos 
od 10alos aos ~dversarios ; isto é desco-
ohecõr que todos os partidos devem ter 
interesse em que a sociedad9 progrida, 
em que ·os negocios publico~ caminhem 
com toda regular idade, com toda or-
dem. 

O Sr. M. Fulgencio:-A regra ge· 
ral do governo é olo attencfer ao inte-
reS88 publico. 

O Sr. Pai%ào: .... Eu gosto muito de 
ouvir o meu honrado cotl,P.ga, que in· 
terromP.e·me com seus aP,Iir\8:1, Sr. pre-
aideute, p..rque S. Exo. quando fa:lla 
nao ao~ de11a arrastar inte•ralilente por 
esses s~ntimentos mesquinhos da pt~li
fica, que aao repellidos pela nobreza 
de seu coraçAo. (Apoiados). 

o Sr. 11. Fvlgencw : - óbrlr~oto. 
O S. Sr. Pai$llo : ... S. h . ü YiUS 

(az &CCUIIÇÕ81, obrigado pela poliçiO que 
eccopa, pela -b&aoadtt-eaa \• ee tíçba ... 



O S•· . .\.ria l'elgfl : - Ma~ uãn é n d:! 
parta ~inl~tra {risadas). 

O &•. Pa1Xão • .. mnft reconhece ao 
mosmo lempo que o mal nào é lrreme-
llla vel ; flllla, aeeusa, mus o nu: nus ler-
mo~ da conveniência. K' li~allo que S.Kx. 
diz:-c o governo é uma da$ causas dos 
males que atn•gem a sociedade- '"• mas 
nlo diz que goveruo, é um governo 
qualquer. 

O&·. H. Sales : - Muito bem. 
O Sr. M . Fulgencw: -Está claro que 

me rell ro ao actoal. {Rlsactas) v S•·· Pata;ão : - Sr . pres idente, ja 
vou me alongamlo por demais (1lâO 
apoiados). 

Vo.:es : - Ouvimos a v. Ex. com muito 
prazer. 

O S•·. Pata;ão : - Obrigado. 
Vou resumir o mai:~ que puder. 
O hoo rn.Jo depu lado disse-nos que o 

projeetn de força pubiiC3 é lncon:stito-
ciooal. 

~;u disse ao começar. Srtt .. que não 
fali u ~onilo de convicçilo; qua DIIo não a 
tenho, couserv<~·me calado. 

O S•·. Mo•·eiÃsolm : - Po r Isso V. Ex. 
ó ouvillo sempre com muito respe1tu. 
(Apotadcs). 

O S•·· Pawão: - Evi to tomar parte 
nas questõe., que nAo posso sustenta r 
com s incer•dade. 

O &·. X. da l 'eiga: - IMo honra o 
caracte r de \' . Ex. ( ApoiadOS!. 

O SI' . Patu;ão : - Examinei o projec to 
de força publica este annn com ma•~ at-
tençllo du4ue nos ante riores, poa· ter rle 
f11llar sobre elle, e ontilo reconheci q uo 
e(fec!lvamente não é muito regutat· 
(apoiados da mllU>•·ta) que a furça pu-
blica seja entregue ao chore do policia. 
( AI utto bem aa. mt1WI' ia). 

Entro em du\·ida a respeito da ltgali-
dade deste acto e, portanto, sou fro~nce, 
nllo quero vir ll izer o que não stnto. 
(M rdto bem). 

Entretanto. o projeeto pode nlmln ser· 
Hustentntlo neS:la mesma pa rlll tlu se-
guinLo mo!lo : a força policmlti eou·cgue 
à immediata direcçilo -lmmedia/a di· 
t •eeçào -do chefe de policia : ora, desde 
que fica sob sua immediala dlrecçAo, sob-
oulende-se a mediala rl lreeç.lo llo prest· 
lleote da provincia, porquo o chefe de 
pullcia recebe ordens du presidento da 
província. Portanto, 1\ força que lhe 
Jlcar entregue estâ. tpso (aelo. entregue 
ao presidente da provincia. 

Considerada a q uestao por este .lado, 
pode-se dir.er que Dllll bn lnCQnvenieD~tl 
na ndopçlo do projeeto como üstA formu-
lado. 

Reftecli no que pode acontecer pusao-
do OS$& clausula; lembrei-me da hypo-
1bese de orna divergencla entre u dou 
autoridades, presh.lente da provincia e 
chore de policia, llcando entdo este se-

~OI 

nbor 1lr1 fnrçn polic inl , o I)Uf' Mt'ia um 
g ravo mal. 
Ma~, Srs ., isto é uma hypothOlle bas-

lanto gratui ta , seria um casv excep-
cionul IOtoiramente; é um argumenw 
I) uo vecca por provar de mni M, porque 
uós nllo legislamos para casos excep-
eiOnaes, e, se fossemos a considerar 
nessa hypotbese; entllo tambom podia 
se receia r q ue a força se alha.se anUIS 
a qualquer cidadllo do que á autorida-
de, ou que, mesmo send•• entregue ao 
pres tdente da provincio , em um momen-
to fla•lo u lle1 u sso a fo!ISe ~o unI r an 
chefe rle polícm. 

Poa· tanto, este argumento uúo teul 
força, n4o tem valoa·, e nao ba lncon-
ven~enle nessa disposição do projecto, 
encarada por es te lddo. 

O S•·. X. da Veiua: - F.' !Ilegal. 
O :>•·· Ptti.rão: - Sim, é i llegn I; mas 

digu que, encaraola por aqoelle lado, 
n40 é lnconventente. 

Alem dil!So, a 1e1 nâo ú t:lo clara a este 
re:spelto; e ja temos exemvlo da assem-
hlen distribuir torç.a, cr .. audo a guat·-
oln municipal e eu tregando·a aos do lega-
do~ de potacia. 

E dN>sa med ltla nilo \'elo mal algum; 
a guarda rnun1cipal foi supprimida por 
outros motivos, e n11o por que provasse 
mal a d1 recçlio •lu• •lelegarlu~ •lo 1•olicia. 

Pa~'tlu depnis o nobre deputado a 
tratnr .to numero lle praça , tio corpo 
ole pulicin, o censurou a creaçllo •le 
mais urn capttão. 

\'ou llnr a t·a~~o porquo a cnmmissnu 
untomleo que •leve crtJar o lugaL' lle 
ma1 ~ um capitão. 

E eu nllo rico aqui. Sr. presidente, en-
tendo que se lleve augmen ta r tambem 
o numero de praças tio corpo de urb.'l· 
no~ ( ap4lladosl. 

O l>r chefe de policia d iz o teguint.; 
em stu relatorio {/é). 

Ja vt- V. F.xc. q111tl o motivo quo tow• 
a cummi~~ão pam pe!l i r mnis um cn• 
pitno; c osso motivo L'lmhem justifica 
o au~rmeuto da~ prnçM dn CQrvo. nug-
IIIOII tO que a commi•sllo n!lo perlto. 

Procurando ínformar-mo t.lu modo 
por que ti distribu1d0 o ! erviço de gu.a _ 
a ifi!o desta capital, Sr. presidente, cber 
guoi ao conhecimento de quo as pra·-
'i \ $ qott trabdlbào duran tu o dm :.<lo 
ns mesmas que traba1biln tluraute a 
no i te. 

0d modo que não ha q uasi folga, 1\ 
uw serviQo peSúdissímo, que precisa 
ser melhor distnboido. 

O corpo eomplle·se de 120 praQU, 
quando s.'l\1 prooi$as, so. para o serviço 
diario da capital, mais do 60. 

Vê-se, pois, que são necessariu de 
140 a 150 praças, para quo o serviço de 
guarnlçao pos"ll ser fetto com regul•-. 

• 
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ridade e h:lVer algum tempo de des-
canso para os soldados. 

Por O$ta ras:lo, eoteodo que deve-se 
au;rmont..lr na companhia do urbanos 
o numero do praças o crear um lu-
gar do capitâo. 

E a conta é facil de fazer-se. 
Existem 3 alreres na companhia de 

urLaoos; 2 silo omP!ogatlos na ronda 
das guardas, d..s patrulhas, na guartla 
do quartel etc., a.lndo que um delles 
vem fator gusrda na cadea com 30 
praças. 

No dia s~guinte retirão-se esses dois 
e fica aó um, que esteYe de folga, para 
fazer todo· este sorvfç.:- , o que é quasi 
lmpnss1vel. 

Tem re~ultado d'ah í que é preciso 
que um d~ses offieiae~ nao tenha oe-
uhuma folga ou que se vá empreslar 
um d.., corpo• do poJicia ou da com-
pauhia de linha. 

Ora, a guarda urbana tleve se con• 
stituir do modo a nl o precisar deste em-
prestimo, até porque, em rogra, as 
praças d., um corpo olo gostAo de ser 
commaodada1 por officises de corpo 
di verso. 

Forll.o estas as rasõPs que actuarao 
no animu da commis..•lo para propor o 
ougmento de mais um official. 

Vemo, porem, existem 2 alferes e um 
tenente, entendeu-se melhor orgaoisar 
ttsta força em forma de companhia, dau-
do-;e u m capitao. Por e. t l formu, fa-
cili ta-se o serviç.J da guarn çdo e o 
augmento de de~peza oao é t1manho 
que do\·a nos aterrar. 

Eu, purem, ndo concordo com a 
opioi:to da c ... mmi>sâo quanto ao n.• 
de praças; entendo que oao se pode 
prescindir d<~ lõO, em voz •le 1 ~0. De 
que serve crear-se um capit:'lo, conse-
guir-se o n. • de offic•aes precisos para 
fnzer o serviço, e o J em tanto subre-
carrega•·-se as praças, que ganhll.o 
meno!, com serviço duplo l 

A querermos ser equitativos, deve· 
mos a ttender tambem âa praças: se oa 
offictaes sao poucos, augmeote-se o seu 
n. •; se as praças sao poucas, pr..tceda-
rnus da mesma forma , para que pos-
sam ter uma· ll., l'a de descanso. 

O Sr. ltlorelzsohn:-0 serv iço das 
praças é mais pesado. 

O Sr. Patxao:-Sem duvid4. 
Sr. presidente, vou agora entrar pro-

priamente na questll.o do corp:J de po-
licia. 

O meu illustre collega, a quem res-
pondo, lea a seguinte ioterroga.çlo; 
\lyve•se au~mentar o corpo de policia f 

Dovc·Je conservar o n. • actual de prn-
Çils u~ deve-se-o diminuir? 

E S. E.tc. mesmo responJeu: nao se 
deve augmenlar, porque este corpu 
e llá desmoralisado, é u:n focn de des-
ordei ro;~, as pro~ç:u oi!.n tabem mantt,r 
a orJem, ao contrario, a perturbao; 
c msegu intemen t~:~, convem reduxil-o. 
~Eu vou alum e digo: ae o corpo de 
policia é uma ameaça constante á aocie-
dade, nlo devemos reduzil-o, porem 
supprlmí l-o; porque n melo mais seguro 
de curar um mal é extirpai-<~ pela raiz. 
Se o corpo de pOlicia é mao, acabe-StJ 
cum elle 

U Sr. O. Sena:- V. Exc dava um 
posslmo medico. (Rlso). 

U Sr. Paíxão:-Sempre ouvi dizer 
que as melas medidas silo palliatívos que 
nao prestAo para cousa ~lguma, lstn 
tan to em medicina, como em qualquer 
nutro ramo. Os pallíativos muitas veze.• 
1lelx.am o rnal assumir proporções taes 
que. quando se quer cortai-o, é tarde. 

Eu, portanto, tirando à conclusão 
contida IJ&i premissas do uubre deputa· 
do, tlig .• que d~:~ve·Hil supvrimit' o corpo. 

O Sr. M. Fulgtmcw:-V. Exc. nlo 
e;~tá tirando bem a concl uSllo: os prm· 
cipaus qutt e<tabeleci oao forllo esses. 

O Sr. Pai4:4o:-Mas o corpo é ueceS• 
~ario, Srs. 

O Sr. T. da Molla:-Logo, oAo pode 
S JI. sup('rimiio. 

O Sr. Paiz4o:-Sem duvida; eu nao 
po~so admitlir a cons~quenc •a dos prin· 
ciplos du nobre det•ulado. 

O Sr . M. Fulgencw:-V. Exc. e.tá 
me a ttribuindo prem is~s que eu o l o es-
tabelecí. 

O Sr. PaitJXlo:- V. Exc. disse que o 
corpo era um elemento de desordens, 
uma ameaça constante il ordem publica. 

O Sr . M. Fulgern:io:-Eu disse que 
ta lvez fosse melhor r eduzil-o, porque 
poder ia se compor de pessoal melhor. 

(f Sr. Paixão:-Chegareí là, eu não 
posso ro!sponller em uma só propa~iç!o 
toda a sua argumeotaçl[o. 

Como ia dizendo, se o corpo é noces-
sarao, impresclndivel, como enten•lo que 
é, o m~io é melhorai-o, mas ndo dimi-
null-o e nem tampouco supprimil-o. 

Mas,como se ba de melhorar ,, corpt.? 
Melhorando as praças, moral~aodo-as. 
Para isto do~vemoa ·indagar quaes os 
motivos porque ns praças sau elemen-
t os de desordens. 

o .,nsiderada a questão debaixo d'es-
to ponto de vista, devemoa dizer que as 
pra~s têm, como condiçlo eJ.u .. c: .. l 
para que sejlo boas, a diseipiioa, por• 
que nlo ha corpo nenhum de polieill 



ANNAE8. 

ou de linha que soj'l bom, sem di5ci· 
plinn. 

Nilo se pode encontrar para este 
fUrvlçl pessJal perfeihmente mor.ili-
sado. Um cidadão tnoralisado e de re-
putaç4n na soeio lado acei ta o cargo 
do official de um corpo, mas nllo aceita 
o de praça~ que ordinariamente é pro-
curado p~Jr individuo• que não Um 
outro me:o de vida. 

Eis a rasl'l porque os corpos do exer-
cito, do linha ou de policia silo por sua 
natureza liesmoraliudos. 

E' preciso, portanto, r igorosa d isci-
plina n'l corpo; é o un lco elemento de 
vida regular para elle. 

Todos os ~sc'riptores que 8 3 ~m occu-
pado d'esta materia dizem que ollo é 
possível exercito que preste, sem dis-
eiphna. 

Havendo disciplina, ainda que o 
soldado ollo seja de muito boa índole, 
do muito bons sent imentos, sempre 
cumpre os seo~ deveres pelu sujeição 
em que se acha. 

E se um ou outro do todo oilo qui-
zor sujeitar-se â diseiplina,expello-se-o 
do corpo; é o romedio. Mas, no geral, 
sujeitilo-se. 

Quando, poro~m , ndo existe disci-
plina, então o corpo todo está perdido; 
ndo cossaudo a cauaa, os cffeitos nllo 
podem de~apparecer. 

Eutilo de nr.da vale rosum ir o ou-
moro de praças, porque 11 causa do mal 
sempre existe. 

D.r-se-ha que, quanto maior for o 
numero de praças, tanto mais difficil 
aerâ a flscali<aÇ4o, a vigiltmcia dos 
officiBes sobre ellas. 

Mas esta vig ilancia oilo é mesmo pos-
sível oumá ~rovincia tAo vasta como 
e:~ta, onde a força acha-se qua~i sem-
pre distribuída em peq~oenos dostaca-
wentoa, comroandada~ por cabos oa 
rurrieis, lacapaze:;, sem habilitações, 
pois que os officiaos superiorus estãoJ 
sempre occupados em coromisaões ou 
delegacias. 

Conseguinteroente, rpesmo para haver 
melhor disciplina, é 'b~essario mutto 
mator numero de pÍ'llçu: por que, se 
tivesaemos, por exemplo, 2000 praças, 
em qn&oto 1000 estivessem pNstando 
eet•viços nas localidao!es, as outras mil 
estanlo recebendo disciplina na ca-
pital ou em qualquer outro ponto da 
província. 

Em quanto estiv<~r a força distri-
buída, como agora, em pequenos doa· 
\IÇAJiltiD~S de 3 ou 4 praças, Cl)m• 

man'ila'dú por um cniJo ou rorriel, ê • 
impossível hav~r disciplina. 

Tenho aqui um mappa da distribuição 
da furça pela província, pel'l qnàl se 
vê que Ol!Lão 000 praças de~tacadas 
e n4o ba lugar que tenha 20;· un, tem 
I O, outros li, outros 14. 

Ora, homens de t.endencia pessima, 
de maos co; tumes, sem governo, e.n-
tregues a !i mesmos, a todos os Yicios, 
sem d tnheiro ás vezes, levados por isso 
até a commetterem crimes, hllo úo n.e· 
cessariamente provar mttl, bâo de ne-
cessariamente ser imprestaveis. 

Assim pois, Hca den;onstrado que, 
para haver disciplino, nilo é preci~o 
resumir o numero de praças do corpo; 
pelo contrario, está lambem provado 
que o numero de praças é insufficiente 
para o serv iç·1 da província e que, om 
ver. de se o diminuir, deve-se-o aug-
mentar. 

As ca-leas, Sr. presidente, ~ lo ge-
ralmente guardndus por 4 praças, o 
quo é muito inconveniente; e porque? 
Porque a força é pequena. 

Attenda V. Exc. ao que diz o chefa 
de policia em seu rolatori·• (lê). 

Não silo estes mato, devidos á poli· 
cia, pelo contrario, silo dnvidos ao pe-
queno numero do praças do corpo. De 
sorte que estamo! nestas coocitções: te-
mos na província, alem das cadeas' prio-
cipaes, tal vez; umas 70 de 2. • ordem, 
porque nno ha munictpio, nem comar-
ca, um que não haja uma cadea. Entre· 
tanto, 11 força· policial é tal que nilo 
podemos distribuir 6 praças para caaa 
CB!lea; e V. Exc. saoe que este nume-
ro não é absolutamente suOicieote para 
a guarda de uma prisi10; deviâo ser 
pl'lo menos 8; e para fOr o se rviço bem 
dividtdo, 12, para ser a guarda feita 
por 6 de dia e 6 de noite. 

Alem disso, precisamos de força para 
di ligencias. para mil outrO$ tiervtços. 
Como havemos d<l r esumir? 

Srs. , ou acabemos com a policia ou 
fuçamos das fraquezas forças, deixe-
mos de attender a outros serviços que 
não silo de tamanha necessidade, o que 
se podo fazer perfei ta mente, e augme.n-
temos o corpo de polic ia. 

Poo- estM rasues. que JIP,IIbo de expor , 
ja vll V. Exc. que eu nAo cpncordo que 
continue o estado actual do corpo, de 
1000 praças. Entendo quo é indispensa• 
vel augmeotal-o. 

Se ba 3 aonos o-corpo ja era de 1000 
praças, comprebeode a casa que, cres-
cendo anoualmeole a populaÇ4o, cres-
cendo mesmo os moUvoa de desordens 
com o elemento e$traoaelro que .Yelll 



acom panhan.Jc as fstrada~ tle fer ro, ho-
men~ que muitas n1.es ja vêm de sua 
terra por maos, ê neeessario que a for· 
ça publlc'l. vâ acompanhando lambem o 
movimento creliC8ote da proviuc1a . .Ues· 
de qoe a populacao augUlenta, devt~·:~e 
augmentlil" tllmbem a furça para gllrao-
tia lia ordem. 

A província de S. Paulo ê menor do 
que a nossa, quor em extensao, quer 
vm população, e no emtanto,a sua força 
é de 12'l0 praças, porque a assemblea 
protinciai entendeo de necessidade aug-
mentai-a n11. u ltima sessao. talvez com 
sacriOcio de out ros ser viços. 

Ac redito que o iliun t•u dep~tlldo, a 
q uem respond11, nau 3~ opporu. 11. essa 
medida. porque o anuo pall:~&llo, que nao 
havia, como agora , tantas ral!Õe~ para 
se augmentar a Corça, S. ~xc. M lle opi-
n ião que se elevasse o corpo do !'Jlícía, 
nlo a tOOO, como pedira o presidente da 
província, ma• a 1100 praças. 

O Sr. M. Fulgencio :- E' exacto; 
{ui alem do que a mnluria fez ; mas V. 
E~tc. deve a t ten·ler quo as miuhas de-
ducçõds não teem nada de positivo; 
ap mas Hz i nterrogaçõe~ parll a ll~sem

blea rc~~olver u qne for melbor. 
O Sr. Pai.xão:--V. Exc. nao dec~

dio nad:t, apenas perguntou se convi-
ria ou n!lo reduzir o corpo. Eu agora 
refpundr , não por conta da_maiUrtll, 
nam da commissllo, mas por mtnha con-
1&, qu 1 deve ,.e angmentar, pelo me-
lh.t•, corn mais 200 praças, o corpo de 
policia e o de urba nod com ma1s 30, 
porque as praça:~ fluull~ (le ia lei v•-
gonte nllo chegao llbiolutamente para 
o llln'iÇO. 

Eu quizera quo se augmentassem,nlo 
200, mas 800 praça•, porque &S$1ID te-
riamo• 1200 para cvnunuarem u ser-
viço da policia e 600 de sobresalente 
p>t•·a serem drscipiinadas. De~ h f~r ma 
poJia·se dis::iplln·•r 600 durante ti me-
:t.t-~, emp• ezal-as no se1·v iço. e reco~h~r 
outras 600 para l~tmbom serom dtsct· 
plinadas durrsute 6 mezes; Assim, te-
riamo& toda a força d•~c lpl1Dada. J.>e 
outro modo, nllo ha solução para o 
problema. o~sd~ que~ força ê iu~ulll· 
cie::-to. ê tmposstvel dtSCl('ltnal·a. 

S•·s., de que ê que trlltamos aquit De 
inquirir quaes as necessi•lulles da pro-
víncia e ~tt!endel-as. 

:ie reconbeCfmOs que o corpo é mao, 
se anbemos qual ê o motivo cl'essn mal, 
devemos procurar •·emedial-o. 

Ora, o mal ê a falra de disciplina e 
o meio de disciplinar nao ê diminuir, 
ae:n supp·imir o corpo .... 

O Sr. X . da Veiga: - E' dar uma boa 
dirocção. 

O Sr. Pai.:clio: - :\fas, para •lnr e ·s.'\ 
boa tlirecçllo, ê preciso nugmen:ar " 
numero de praças, pois, do contrllrio, 
havomo$ de con tinuar sempre no e; tado 
actunl. a me~aus quo nllo queiramos 
twgmenbr o uumero de oftlciaes, do 
mudo que cada grupo :Je 10 bomons em 
de$tacamento seja commandado por 
um official; ma• i,to seria por demais 
oneroso para os cufres publicas e de 
alguma rort'j inj usto, desde que nlo se 
uiminuÍS$e lambem Ooerviço das praças. 

Sr. presidente, nao posso C<Jntinuar, 
porquu ja e . tou fatigado o não quero 
tllmbe•u cansar mald a a t tençao de 
1ueus collegas (nao apoiados). 
Ent~ndo de ub1oluta necessidade, 

atten ta-s todas esuu considerações que 
venho de uxpeoder, augmen11r- se o 
nu•m•r ... das praÇ~~s,p l•• mtonos,para que 
... d<~tegadu. e os curceretros nao se-
j llo obngttdns a fazer gu~trda nas cr.-
U\la$, e para que, como t.orn aconteci-
do, t•s 1udivu1uos prlluunci:ulns e reco-
lhidos à prisão da uma localidade nllo 
liq uom pri v~tdod ria serem j ui gados pel •J 
jury 1 por falta Ue prbÇQS para OS COD• 
tluzn·em ao I ugar tio julgarnentrJ, tiran-
do·se-lhes a;~:~1w o diret tu de defeza. 

lnnumorvs ca <o; destes têm se d Jdo. 
Parll remell iar est.os Inconvenientes, 

em parte, ê [Jreciso que se augmente a 
r.,rça com mais :.!00 praças, pelo menos. 
~I q ulzermos que o ~orpo so moral i se 
convenieotemeuto, llevemos elev~tl .. o a 
l ,tsf)\) praça~. co1no ja eJtpuz. 

Num s•1 lllga que u~lo numero e excos• 
slvo, quanllo eu ja mostrei que provln-
cias m~oos exten~as e menos populosas 
llo que a nossa têm, entretanto, força 
mui tu maior. (Multo bem; Mullo bem J. 

O 8 a·. T e ixe ira du MoUa:-
(Nâo temos o seu discurso). 

A discussil.o llca adiada pela ho ra. 
O S1· . Prestaenle marca a or.lom ilo 

dia seguinte e levanta a sessâv. --
23.• SESSÃO ORDIMARlA AOS 5 DE 

SK'l'EMHRO DE 1882. 
PRESIDESClo\ DO SR. 81lRÃO DE CORO· 

i\l~EL. 

SU~l·IARIO:-E.xP&Dl&liT&.-/.• porletlaor
dem dodiu.- 2.• leitura do projociOI.- For-
9• pol\ciai.-Oi~curaos doa Sra. N. Lag111, 
Monoloo e Lemo1.- .!.'.• por/6 (ja ordem do 
tlüa.-Addiuvo•.- Ob•orvaçOo• doa Sr~. Mo-
doatino, Silvoatro forru, X. da Veiga' e 
Navarro.- Projocloa.- Roqoorimento• de 
commiucleo.- Ubaer .. çOe• doa Sra. Preai-
deate, X. da Veiga, P•islo e H. Salea. 
A 'a l i e meia horas da manhA. feita 

a chamada, acb:16-ae presentes 30 :.ns. 
deputado•, faltando com causa partic.i-
pada os Sr•. A.. do Amaral, J. Lul& o 



Severiano de Resende, e som ella o Sr. 
T . da Motta. 

Comparecem depois o~ Sra. 1:1 . Sales e 
M. Fulgenclo. 

Abre-ae a aesslo. 
E' lida e approv~tda a aota da antece-

dente. 
O Sr . .t.• Secretario da conta do se-

guinte-
ExPBDIBIITI!, 

0 {/f.CfO$. 
Um do aecretarlo do governo, envian-

do o requerimento. em que o engenhei-
ro JI)Sé Ribeiro da Silva Pirajà pede 
alllvlo de multa, po r excesao do praso 
estipulado no contra to para. o ramal 
ouro•pretano.-A's commi1111ôes 2.• de fa-
zenda e de poderes. 

Outro do mesmo. enl'iando o reque-
rimento, em que o tbesourelro da direc-
torla de fazenda, Raymundo Caetano 
Barbosa de Oliveira, pede que seja con-
tado para sua a posentadoria o tempo de 
serviços pres tado:! e n• diversos cargos 
publlcos.-A's commissüos de podere~ e 
2. • de fazenda. 

Pnreceres ele commtssões. 
i O Sr. Costa Sima, por parto da com-
mbslo de ínstrueça:o publica, otft~rece 
pareceres para que tenhlo 2.• discussão 
os proje.:tos os. 16 e 21 . FicAo sobre a 
mesa para a ordem dos trabalhos. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2.• teilura de r»'O.iectos. 

Teem 2.• leitura e sao julgados objec-
tos de deliberação os lle ns. 2 22 a ~40. 

Força policial. 
Continua a 1.• discussão do pnjecto 

n. 104, que fixa a força policia l pn1·a o 
anuo de 1883 a 1884. 

O &r. Nono LR&e•u- Sr. presi-
dente, pedi a palavra para dar uma breve 
resposta ao meu distinc to anugo e nob1·e 
c-Jilega de districto. que encetou o de· 
bat.e sobre a força publica. 

Luto com g ramles dinlcuhlades na pre-
sente occasiao ; em primeiro lugar, com 
a deOciencia dos recursus int.ellectuaes 
(ncfo apotados ve,·a~:s) ; om seguDtlo, com 
o estado precarlo dn minba ~uutle; em 
t ercei ro,com adiillculdade dt1 uma estrea. 

Entretan&o, procurarei vencer e~sas 
diillculdades para responder ao meu dls-
t incto collega, quanto âs consitlenrções 
que fez relativament factos que se 
am dado DO nor,la priocl· 
pe.lmente no districto a ) onra 
de representar nesta ussembiea, emborâ 
lmmerecl\iamente (1140 apoiados). 

O Sr. X. ela Veiga : - Moito digna-
menté. 

O Sr. N. LAges : - S1·. presidente, pa-
rece por demais debatida este ~ue:stao de 
deeordens ao nort.e ela provJocJa, em 
Aruauahy, Theophllo Ottoni, Mina_s No-
na e s. J~o Baptista EntretaniD, CC?mo 
reprNe111&1lte daquelle diatricto, nlo · 

•• 
110~'" conçervar rm ~ilrnci n; tlirei 
a lguma oousa, com l!llcr ificio embora. 
Pre ten1o sur pouco fas t1d i~Oú1d0 upoia-
dos). · 

::i l', presidente, o nobre llepu Lodo, ro! 
pre~ontante do 19. • d i~ tl'ictv, expoz os 
fac tos quo se ile ram O<L cill!!do do Arns-
suaby, porem n!lu fo1 parr.,itnrnen te fie l 
na expo~içlo. . 

E' verdade que deram-se esses rnc&os: 
o que, porem, não é exacto, o que não 
posso ad rni ttir. o que Dll·• admttto, é q uto 
sejam eiles lanç.atlos iL conta •h• nctua l 
si tuu.çâo, da admini~traçàtl ela pr~t\'l néia, 
nem t.u m(JOuco do part ido liber;LI •lll non a 
do Minns. ( Ap oiaaus ila >~UJIOI·tll). · 

Si alguma cunsura merece o dtgno B\1-
mlnis tc atlor da provinc tn, Srs, ~~ algu-· 
ma rasdo do queixa ba contra e lle, eu 
nno duvidaria fotZel-a , mas pelo rigor, 
pelo exces•o de te lo com que procedeu 
ne~!la quostao. demuttndo uté au,&ol'ida-
de~ multo dtgoas e honestas. Ent re ou-
tras c11aro1 o promotor publico lia co-
marca, moço muno distlncto .. . 

O S t•. Tucanttns : - 'l'e111 boa nota. 
U SI', J)rum.onel: -M11Ç<.t in telllgonte. · 
O S r. N . Lages .... iu tolligente e ho• 

nesto. 
O SI'. X. da 11 ~rua : - Quem contes· 

tou-iho inteiligencht ~ 
O S t•. N. IAQ/1$ : - Srs .• tambem não 

ponho em dUVIda :1 prOIJI(I:Idl', tl hoOI!Sti· 
•latle do fll' ju•z do •ltreiln tla C••marca, 
llr . l'auhno; mas é uu1 huml'm impru -
dente, ninguem porlo negar. 

V SI' • .\'. ela Veiga: - Ndo :\ jiOÍII<IO. 
O S1·. N . Lages: -E';mto ha du1·iria: 

O mou honrado coil~ga, quo huntem 
fa l!ou, ros1dllnte no R1o Novo,domons-
t rou 1sto perfeitamente o cu dispenso-
me cio reproduzir e~>:\ demonstração; 
6 homom de genio forti~·imo, impru-
delltO o, Jl'lr i:;,o , ú quo tem pr<Jvocadll 
todas as •losorJe:~s 'I uu ali i so cr·u1 dudt). 

Sr. pre~ideute. accu-ou-so n bourado 
admini-t ra•lur ela prol'incca de nato to-
mar IH'Ov ideucias u tempo. 

Mtu, Srs., a nccusaçlo ó inju~la. 
Logo quo S. El:c. rccellou u l·ociama-
ç!lo d~ fvrça por par to do jui7. de di-
r ..:ito, ~xpeniu·a; ma•, rli~tnudo aq uel-
la lucnii•ladc cento e 1autn~ lcguas da 
captta l, nAo ora poss. I'CIIIUO n furça 1ft 
cheguSSO UO WJ. <QgUtD tC 1\CI de SU:I 
pnrtida rl'aqui; denh~ ~ teonpo que 
dov iu t!ornv1·ar uuicamenW. • • 

Mas, nili chegnmlo a forw. o que fe; 
o St·. Dr. Pauhoo, juiz de dire i to~ 

No dia 19 de Julho, quando pa•sa-
vilo pela rua alguns moços, Locando di-
ver$0.S instr umeo&os, di ' 'crtindo-so, em 
serenata, como se diz, deu urdem ao 
commandante do destacamento que 



mandasse embalar as armas e Bzest>e 
fogo l!obre o grupo que pauava. 

!.to c.msr.a de declaraç&o do com-
mand:ante, o Sr. Evar:sto. 

O Sr. X. da Yefga:-Declaraçlo que 
tez ooagi•lo. 

OSr.N. Lages:-~l.o houve coacç&o. 
E , a prop:>$oto, lumbrô-me que se dhse 
aqui que esse alferes escreveu C9rtas 
cartas, por ee achar sob uma COlcçau 
moral. N·lo sei, Srs., que coacçau m.o-
ral po1sa obrigar um ao.! i 'f duo a es-
crever aquillo que nlo quer 

E, Sr. presidente, tanto isto nl.o á 
exaot J, que esse com.oandanto disse 
numa csria que escreveu para esta 
capital, que 11chava-se aub a garantia 
dO$ Srs. Manuel Alves Ferreira e Sa-
bino Alexandrino Piubeiro,tlou.s vulto~ 
proominentes do par t ido llbaral de 
Ar.u su oby. 

Quan•lo apresentou-se a torça á Cren-
te do grupo, ja em tirmos de fazur 
fogo, ulguo~ moços, cum prudeocia, 
porum cum eooragP.m, ta·atarlo de des-
armai-a. duparan.Jo as &flUIU para 0 • 
ar, aem que dahi resultaaso o mínimo 
ferimento, a ma'$ leve oootuslo, o que 
atto11tlu carta:! que tenho de pe~soas d~;~ 
toda oonsi•leraç&o daquella localid ode. 

Não posso tambem deixar sem ra-
par.~, Sr. presidente, a accusaçlo que 
fui 11 irigoda á a uturidade polícia! de 
Minas Novas, aponta:do-ae-a como man-
d~&!lte do espu11camentu de que diz-st~ 
ti! r sido ,·ictima o cum •onndante da 
força alli destacada. 

Nlo sei como o Cacto se dou, Sr. 
pruidente, mas sei que a autoridade 
polacial po·ocedeu logalmentu, cumprio 
os 58us d'!veres quand•, a tlla aprtl· 
&entuu-se a parte oiTendida, queixan-
do-se. Procedeu-se a auto de corpo de 
delicto, do qual resullou que nllo 
houve Cerimentu, nem offeoaa alguma. 

Ora, mais do que isto, nlo sei que 
se podesse exigir d11 autoridade. 

Disse u nobre depu ta do p~lo 14. • 
diatricto que !Ora voctima de um tiro 
na cidade de S. Jo:lo Bapt1sta o c:da-
dao Florentioo de Andrade, chefe do 
part.do cunaervadur daquella locali• 
dade, e que o mandante ~e havia acou-
tadu em Pbiladelpbia, sub a protecçao 
du autoridades. 

Creio que isto é iuexacto ; o nobre 
deputado nlo foi bem iuCurmado. 

Esse moço, que á indigihdo como 
maotlaote des~a tentati•a, tem seu 
pai reaidindo no municl~io de Phl!a-
~Olfhia, ando é Cazondetro, mas nlo 

aulf>ridadó; proc:.or.>u, pois, a eua pa-
torna. 

Nao cabe, portanto, os ta censura ãi 
nutoridades de Philudolpbia. 

Sr. presidenb, quanto Aa deeorJena 
la1110utavui~,que se rlo•·lo na ci•lade do 
Theophl.lo Ottoni, nllo podem ellas 
•gunlmebte ser lançadas á conta do 
a~miui$trador ela e•ro•incia, oem do 
partiJo liberal da localidade, porquan• 
to S. Exc. tomuu logo~ &$ providencias 
•toe o càso exigia, detoit tio autorida-
des, mandou para lü um delegado 
militar de sua conftança otc. 

Nâo reoahe tambem sobro o par tido 
lib&ral do norte da proviocaa a rea-
pons:~bilidade de>ses netos, principal• 
mente d6 diatrictu que represeob. 

Tanto na cidarle de ArMSUlhy. como 
ua de Theopbiltl Ottuni, neS3es acon• 
tecimilutJs est4o euv"lvidos nmb;Js os 
pa rtielos; tanto libor:oos, como conser-
vadores wmaram parto nos couflicto;. 
Quer om um, quer em uutro ca$0, os 
disturb:os Corao provocad:a pelas au-
torida~des, em um ; pelo jua:r: elo di-
re.t '• ern outro; pelo cum11andante 
elo dcstacamont '· 

E' o que me consta de cartas pnr-
ticulares de pessoas fldedignas, docu-
mentos cqm que tambom argumentou o 
11100 noba·e collega para fazer suas 
accusações. 

Eu tenbo carhs, nao sn de pessllas 
muito dlstinctas da cidade do Aras· 
suuhy, como bmbom ele pessoas com• 
plebmcnte alheias a esso~ facto>, 
cuj:a caun attribuem ao juiz do rli-
reit:>. 

O Sr. C. Sena :- Ap)iaolo. Eu tam• 
bem recebi cartas nesse sootido. 

O Sr. N. Lages:- Srs. , estaques-
tão do ordem publica estâ p.> r demais 
dobat da; ror isio nllo entro n·1 oxpll-
cnção dos factos, quo der .ln..se na 
cidade olo Rio Novo, Carandahy & 
e que hmbem vierllo â tela da dis-
cuss4o. 

Deix'l de eot• na diicuss4o pro· 
prinmente da ilz...,.o .4a Corça publica, 
JS 1 orque nllo po110 falia r muito, ja 
porque se incumbil'lo outros c:>llep'l, 
que são orruunento da casa •.• 

Vo.:es:-V. Exc. é muito compe-
tente .. 

O Sr. N . Lages ... ao1 quaes naoquero 
roubar o precioso tempo. 

PI.'ÇO desculp!! â ca~a, se abu;oi ·la 
sua benevoleocia. (Muito bem; muito 
bem). 



• 

f 

A~~~!~~. ~u~ 
O M~. Henello:-Não é sem ti- iutor;ir em nssumJ>tc>s p•>li tico•, ~1t; 

midez, Srd., ,que TàllJ> hojtf p'érunto a ,. tudo, Sr. presídênte, •Mondq d<t~'est-)'liwo; • 
representação provioéjál ' de . Mina:, • e '}lra'tic~ ·'ndoptatla abri c_.,.~·· u~mph1,. 
tan~ ma i~ ~an~p .. a~~~o d\i me_}Jre- · discussâ,j : qutl'ndo' so tbllil · do projecto . 
cede~ ,11:1 trí ~a. wmaudo pa,-.:te nesle da fiuç4o .. d_e forças, 'ell en.uncialiêi • 
deb~te, tal~o 'recooheciil· S; de cujas algumas propos•ções- tilhas d~t> ubser-. 
paJavras mpitas vezes re~'!UIO ver, vaÇllo e do estudo, -; , 1 l . , 
dadeiroa raios de eloquencia ! · Julgo escusado definir a minha J!ll -

Nlo é sem t rmídez, ainda, que aqoi &iÇ4'o :ol!ste recinto, ao qual> ,.,m ~ J 

fallo;~ morec(!ndõ ã' at~nçi[9 de V. primeira. voz, desdo que occupo:um J ~i-~ · 
Exc., Sr. presidente, ~· de ttlJ _conspi- gar nas b~neadas ,coose~vafl?rn"· .. ": :> 
cua aa•embl~..por quesotire o estar eu Sóh, po'tunto, ·~ oppostc~msta. f\I(I S 
doente, nllo podendQ. dj~rrdr iarga- Opposicio'nista qutl omu aJI.ucÍ)w.~o. jn- · 
mente ~ela diffi~ulyade em ~pres3ar- ' muis pela raix•1o parttdarl&: (:u~(a·: 
me hoJe, rnspara:o-m11 Q ril'áts pro- dos).... • • ..• . .: _ • 
fundo respeitQ esta~ bancatfas, onde O Sr. C. Sena:-Nem nun<:<a ,,v.: 
vultos proemiQ1ln*es tiver&J!l .àSlleuto, espe'rumo~. . . :.> • : , .r;;• \. 
vozes autor~sada~ aempre B,z~rllo-.se O St·. l!Penelio .. ·.: oppqsic_i!ll,\i~ta.l}l!e, 
ouvir, e 9~de1 iío meio de homen·s qu~ onde est iver a lealdodt1 IYlde-:es•i y~r·a 
r epresentllo um passado, e em CUJaS fraiiqu·eta·; a .veroad~,.,o •s:ar.acter,•lO 
íro~es alveja a coro!l de pr'ata que a va t raotismo, a enherenc.ía , poli ticl\ , !.' .. 
mito do tempo tecera, eu vejo tambem respeito devidó ás' nossas ins~\ ~utçtlea, • 
uma pleia1e de jovens, qual maas a rigoro$& ·fisc..lisaçao dos· ; dinhtttro,; 
cheio de vida, qual mais ricu' de espe· pubhcos. ahi Eempre :~erà encou~rado . 
rauças, que .. com a alma aberta à to- (Muito bem). , · 
das as aspirações grandio9!1s, nllo se Me pllrecia mesmo inutil, Sr. ,!'resi; 
pouparllo a esforços, a sacrificios mas- dente, tomar par.te neste debate;.,. up ~ 
mo para reivindicar OS (OF9> desta t!lo qual se apura em -elevad.o gra.o Íl. C!l,Dtj ·, . 
nobre instituiçã.o (mu ito bem) com o aoça poli,tca uo go1•erno. Oomprebl!n;: ~ 
tornar mais lisongeiro o futu ro des ta do mesmo, 5 rs., que o_ ·SCTI'i9'1 -.4e,: 
província. . . . . . opp~sici~ntsla à 4l:n _sen:'ço an:alJ).{~ .~ 

O Sr. C. Sena.-N10guom mats ~o- nes.e paaz ... , v • • . , , . , . , 

ço e mais cheio de e~peraoças do que O St·. Drumond:-A mis;>üu . .; ~n u ifo ~ 
V. Exc. (Apoiadas). · · nolJre. , : 

O Sr. ~enelio:-$r. president11, OSr. Menelio ... . 1-orque-. all3vt tia .. 
penso_ qUO nrs ~rJ!OS l,o~islil~iVOS OS inu ti ladu!!e do_s nos~os- csforço_s • .nó~ ~u- . 
exerdaos devaliO ser abçlados, porquap- tro~ da opposaç;1o tf'mQs. muttll;; 1·ezp~ 
to o tempo no~ é assaz p'~eciso e nós do nos constt·nger. fazendo calar .OS!!)OS- , 
uno o devemos disperdiçar em pala- sos seutimeuto~. por amor .dn~ \lOS~n~· 
nas que passão, mas apro.veitn1-o em obriga-ções. (M u.ito bem·ctaminP1'{a), ... 
actc s que, se reproduzi~dó em obras,_ Mus, Srs., so eu lo!)tO P.artll .nesli, 
satisfação a~ mais palptütntcs neces- debate, ó porque,. ~oiJi ado : ubsotu·o . 1ln 
aidades da provinc·a ,que rerr~sen - um partido (mu ito <listincto) o .. Àlfj3.'4 
tamos. · tradições · preciso manu~r, ~enhQ t•1ni.!: 

O Sr. Mo~eJ.zsohn:-Apoiado; res bem a mmha cousciencia, Q·\_10 me itl\1\~ 
non f)ef'ba. . . deverrs. . ' ..• , . ,, 

u ~r. Menelio:- 'Enti:etanto, Sra.,· Oontrahi compromissos com 1\ ;.aç~i-
sando a 1.• vez que tive a ~ullida banra_ t~çllu_ do manda h e -preciso de~eQCS.J;t, 
de transpor estes u togar•mo delles. . . . .. . , , 

Vozu:~Muito Antes, porem, Sr. JII'C> idente,.li!l ~tl;;. 
o ~r. M ar uma trar· propriamente na d ilscus~lo . <11\ (lia· 

cadeira, I~ coirl t?ria qoe.nos occ11 pa a alt~ll Ç~o, ,cQp!' 
habilitações apoladoa santa V. Exc. que~' et1os, .ÇOJ,ll7 
geraes), sejà·mo pronunetar ~~- p~t~o~ para fatal r iju um P~! 
gumas palavra!, não como exordao, dtdo~e por ventura no•eo ror cja IH\• 
mas como verd11-deiro culto rendido A lavra, no ardor da d 1scus.:çào~ agvrn 
categoria do lugar. , · .. . : o~ em 9ualquer _outra occasiao" $!i~ 
"Acoitando, ~~· pres!deote, _ a opa~uito quo eu tiver a.subad~ b.onra si~_ llCCU'J 
d'aqu.elles que eDJend~m ,q,lle ~ . as- par a trtbuoa, ufustar-mo das OO"P,?IIS 
aembleu pfOVincíaes, at\enta a hmrta· regimootaea, V~ Exc •. oao us~ do:;,,,pe-
.Q-fo.de À~ f~ncÇOep,.'e!l!,4~~ato· eu~~ vole~cia para comigo. O 1r~U!j~ 
lilO! jo~r~a.da prov_lncta, nl~_de~.l1m ~~~- ·d~ 'tudo. ·Para .os do\ hOJilJ I!JUe . . ... . ..... ;.. , . ~.. , .. 
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entrib; ··oome pará OS·de-'bou-.:n, q11e jà 
estio, o regimento é a ·· alma. deata cor• 
porkoJo, 'e ai de nóJ, Sr. pretideot.e, ai 
de uma tiO bell" ínstitu1çlo no dia 
lug'abre em qae, arrastados pelo delí-
rio e lllperao•lo pelas indalgeôcia.s, o 
rompermos e IIQlrmos de .uu folp:as 
esparsas o tapete em que pitaâlO!I 
( Mt4itobe~) 

Sr. presidente, ·estudando a ht$toria 
politlca do partido·que goyeroa, che-
guei ' dura conyicçto de que a política 
de hoje é ama flcçao. 

E se olo é isso verdado, Srs., ve-
jamus. 

O que ellSioan e promettia .o puti· 
do dominante, qaaado em opposiçlo, a 
nÓS OOD'IOf'YidOretf 

O qal' tez do seo.,.ppan&oiO program-
ma, no qual ensinua a observaacia ri-
gom~ll du lei~. o respeito a torltls os 
direitot, a prat ca dt~ todos os denres; 
que tinha a coosoienoia da sua força, 
qut~ se iospirna na dignidade humana, 
q ae procurava esclarec-,~r-se pela d1s· 
ca~4o e pela exper;eocia;que r econhe-
cia no individuo, considerado na or-
dem moral, o direito de pensar; que 
prega1a a liberdade religiosa, a liber· 
dade dt~ ensino, liberdade de impren33; 
Ctlosidorado na orJem social, a igual-
dade. a segurança; considerado na or· 
dem eo •nomi.:a,a liberdade de commer-
cio, a l iberJade .de industria, auxílios 
é. lavoura .... 

O X . da Veiga:-A vordadt~ do:s or· 
çamentos 

O Sr. M elllllio .•. a verdade dos or-
çamentos; con~i·Jerad11 na ordem politi· 
oa, o sulfraglo uni•ersalf , 

O partido liberal, Srs .. que querla e 
que rec •nbecia o systema das garan• 
tias, a começar pela divis1o e har-
monia dOi podere5, o quo fez de aeo 
apparatoso progra·mmaf 

O Sr. Drumond:-Hade realisar;ja 
deo o primeiro passo. 

O Sr. X. da Velga: - Um pa.s3o de 
de;o; anoos! 

O Sr. Menelio:-0 partído libel'al, 
• que pugo.na sempr.1 p:>r um pNgram-

ma dellnirlo"'e certo, que sustentava 
nos comicios ~ulares, no jornalis· 
mo, a descentrah$8çt!O administrat iva 
(apoiados da minoria), as franqueus 
pro•inciaes e muoicipaes, a verdade 
dos orçameot03, a tomporariedade do 
11oado .... 
· O Sr. Drumond:-E nl' •renega o •ao ,_,ndo. . 
· O Sr. ·M'~ .... d qué tem <feitef O 
~te retta 4e tio ap.,.rd·>IO program• 

• 

•ma, l~pl~~dq ·~lo '~ti'!~lillÍb de bll9l 
pelo tafeoto de odt'iós, e que a ·propa· 
ga!ltla uoiYersaU10uf 

O Sr . .Drwnond:-na de reallsar-11. 
O Sr /fi e-nel~:-E' trillte: 'Srr.•. mas 

é forçoiQ corifêi,siil-o: o partlao tiber&'l 
de hoje,é~ileéido de abas lde!s de hoo-
tem, reduzio õ 'pNgl'amma do partidtl à 
regeoeraçto dâs tloab'ças, é nnllde, 
m!-5 pelo augiueató e'xcessivo das con· 
tribaiÇOes, córúo Yiroo'i lia -poaco!! 

O Sr. X. da Veig!J:._~aito bem; 
e3ta é' que é a verdade. 

O Sr. Menelio:-0 partido liberal 
· de hoje, Srs., r eduzio o · seo program· 
ma á elei~o dlreota com nclddo 
da ma!or )térte'de 'cidadlo3'actWos! 

O partado liberal do' hoje, Srs., re-
du in o s{a progra"mma. ao auxilio ' 
lavours, mas 'aúxlllo rtl!gativo, por-
que ella ahi ju eualme e •mbribanaa. 
:. espera de mio bemfauja que a 
aoergal '(Muito behl-daminoria). 

O Sr. X. da Veiga:-E'a Yerdade I 
O Sr. Menelio:-Auxilios A lavoura, 

· coro a ~mlgraçã11, monstro terrlvel ,quo 
1 tem togado grande parté do suor dtl 

povo, exaurinio ainda mais os recu~ 
do nosso thriouro. (Muito bem da mi-
noria). 

Roto, portanto, Srs., o programma 
do vosso partido, a batuta· a 'fossa baa-

, deil'll, o que resta delle, o que resta 
das Yotsas con•icçõ6s de hontem f 

Hoje .. IOiS os verd~deiros apóstata~ 
do passado.(Nao apo•adosda maioria). 

Srs., 1e a polltica liberal actual 
tem sido a negaçlo de seu passado, se 
a politica dos gabinetes que têm tio-
minado nesta situaçtto, e priocipal-
meoto a do actual, é va.scillante em 
suas bases (nw.> apoi4à<u). timida e re-
trabida era sua fé(nao apoiados)e apre-
sentando vícios e descahidas que o par-
tido liberal de outras êpoc1~ 'CIStldera-
nava e proftigna (muito bem' da mi-
noria); é claro, é logico, que a sua ad-
ministração, obedOcendo os influxos de 
taes causu, deve ostentar dereitos, 
reflectir raales,. Jtresentar erros, mos-
trar ,v iciot . ,-lljMhjjas, erroa e des· 
cah1das e vícios tianto mai, Cull'eltos, 
tanto mais peroiciosos.quando expoem• 
na de rnez: e in• efeu aos ataques 
muito legítimos ria opinilo e de ll'eus 
adversarios. (Muilo bem da miMria). 

(Troc4o se algnm apartu). 
Sr. presidente, duu ·ordens de tcetos, 

igualmente deplorateia, ·ltoje mostram 
cada vez: ioaii o dewJrgaoillmo do·!•I'JII'" 
relho admioatrátivo: Uma, que ~de· 
r in du rel&çÕêl da'•dmtnbti'IÇ(O'"' 



Os poderes poiiticos 1!0 estarlo, outra, 
que !I() prende aos effeitt>s da inícialiva 
e da impolsllo, imprimida aos diversos 
ramQs do serv Ç? pubHco. 

Quanto ao 1.• ponto, parguut 1 ninda: 
o que en•in11.va o partido liberal. em 
ou Lras 11pucas 7 

Eosinav., o mais profundo respeito.a 
todas as lei~.o cumprimento rigorusode 
todos os d9vere>, a pratica de t~dos os 
direitos, a ex.tirpaçlle dos abusos, a 
reacçllo coulra a violencia. 

P uis be·m: o partido liberal, que en-
sinava, que pregava ta:o admira ,•eis 

• • doutrmas, o quo tem empreboodido 
nas altas regiões do poder? u que tem 
feito actualmente i Pratica uact.il-
meote o conLrario, e;q uecido de seu 
passado, transformando as oonvicções 
de hootem em verdadeiras utopia~ de 
hoje. 

O Sr. Drumo11Cl :- Caminha para 
o fu·turo com os olhos no passado; ilào 
renega o seu programma. 

O Sr. X. da V eiga:-Ha quatro 
aooo~ e meio que o part1do liberal na:o 
faz outra cousa, senão trat.ar de seus 
proprios negocios. 

O Sr. M enel1o:- Sr. presidente, es-
t~s symptnma~ de f1•aqueza e indifforen-
Çl pela caun publica, esta ioercia, 
que procede do ai to, repercutem em 
gronde escala na~ administrações das 
pruvincins (apoiados da minoria), as 
quaes, á parte a tarefa ingrata do cx-
pediento das secretarias, u explur açao 
das rendas, a promOÇllo dos amigo3 po-
líticos, preoccupam-se antos com a po-
lítica pequenina dos seus gabiuele.~ 
(ndo apoiado áo Sr. D1·umond.) do 
que com os altos iuteros,es da provín-
cia que administrão. 

O Sr. Drumond:-V. Exc. ó muito 
injusto. 

O Sr. Menelio:- Assim,portanlo,vo-
mos·, de um lado o Dltlnosprcso ao bem 
jJUblico ... 

O Sr. Drumond:-E' o contrario. 
O Sr. Menelio ... esterilidad.e ma-

nifesta e acabrunhadora no governo, 
abu;o~ frequentes ... ~ 

O Sr. Drum~m fosse, ja 
devlamos ter sido queimados ha muito 
tempo (mo). 

O S r M e1~lio ... de outro laJo, at.a-
que3 repetidos ao regular manejo das 
instituições, estreitez" de vist11s nos do-
miuioa da pohtica .... 

O Sr. D1-umoncl:- Tratamos de re-
solver oe altos problemas sociaea e . . ~ . 
"conomtcos. . 

O St•. M tl~cl-io ... o q nc a~signa la os 
traços physionomicos da mtuaçlto. 

Eis o que· s9 vil e ob~erva por toda 'a 
parte, e o que es tà na consciencià de 
todos. · 

A centraliMç!to, a maldita centra-
lisaÇllo (11poiado do S t·. M. F4~lillO), 
contra a qual tanto se fallara outrora, 
cre•ce cada vez mais. 

Do R ío de Janeiro olba-so hoje para 
as províncias com abandono, com .,o 
maior de,dem I 

O Sr. C. Sena:-Olbarllo sempre 
liberaes e conserva•lore~. 

O Sr. D1·umonà:- E' hiSt '•ria' anti-
ga, media e moderna. 

O Sr. Menelio:-Envião-se para as 
proviocill$ rna••s .presideut~ ~ ttao 
apouulo elo St·. Drwnond ), homeu~ 
muitas vezes som o mono•·. conheci-
mento e pratica de adminis tração, 
com honrosas excepções. · 

O Sr. Drumond:- -Ainda não che-
gamos ao lempo dos Freitas Hunri9ues , 
t.ioJoy Ó ÔulrOl. (ÍTa out•·os apqrtes). 

O S1·. P•·eside~~le:-Att lnçl!o. 
O Sr. M enelio:- Peço aos nobres 

deputados que nlio me interrompÂo, 
po1s estou doente e nao po~so falia r 
muito. 

EnviAo-se do Rio de Janeiro magis• 
lratlos polilicos e energumenos, func-
ciunarios ignorantes '! omisssos no 
cump• imenlv de seos deveres ... 

O Sr. B. Fe1'1'a.=-:-Eu me queixo d'e 
um delles 

O Sr. Menelio ... em6m, afillladagem, 
e •candalos, immoralidades, nbu.sos, de-
lungas e dependencia.~ par.a todos o~ 
meuores negoéios. 

O S1·. Drumond: - De t ut.lo isso quA 
V. Ex c. ncln, grande t•arte é her ança 
do passado. 

O S1·. Menelio: - E, Srs., em mo con-
lristador convívio de inf<>rtunlo. pe~n 
me dize l-o, a provinciu de Minas , osto 
torrão glorific:u.lo po1· immorredout·n~ 
tmd•çües, notavel tPelo ~oo heroismo 
c amor da palria, occnpa lugar lri~
tt>mcntn celebre no aban<touo do go· 
vern~~ ceulr<t l. 

O S1· M Faustmo:- Nã!J é la,nto, 
OS1·. M enelio:-l\Ia~~o é pOSsível. 
Sr. presidente, côrft . , d_o-sea exà-

minar a marcha do parud liberal de~
de a sua a, censa.o ao pôder, vatpos 
do desengano em dosengano e afinal 
chegamos a conhecer que ~ P.o~H?Il 
do!D10an~o boje, esquecida, de seo pro-
gramma de hontjlm... . ... , 

O.Sr. x. da .Y!1lf1a:-:-!foje -~ ~.m, ~f.t;H~ 
do aplico por exC(IIienc~ -



O Sr. Lemos:-Nio apoiado. 
o Sr. X. da Vetga:-0 actual Sr. pre· 

lldeote do conselho é o maior nlíco do 
imperio. 

O ::;r 111 enelw .•. atrophiando a in-
telligencia, matando a~ proprias cren-
ças do seu partido, 11.bandonaodo a ban-
deira que Jurou defender. alo se in-
spira 1uais naquelles prlncipios d'l um 
ayatema generoso e CJncillador, trazen-
do, ao contrario. como reaultado logico, 
o abati monto dos caracteres; quando nó~ 
totlos sabemos q·ue os partidos sô po-
dem viver e robustecer-se pela fé em 
sua, crenças 

O Sr . .Voret.uohn:-Pela sincer idade 
do~ ~as programmas. 

O Sr. C. ~ena:-A corrupçilo vem 
de oi ma. 

o Sr. Drwmond:-V Exo. esta escre-
vendo a hi~tor1a do passallo. 

O Sr. 111enelto:-F..atou eserevendo a 
hiatoria da actualidade. 

O Sr. x . da Vetga:-Se os factos oao 
tossem a •sim, olo aer4a ministro do im-
perto o Sr. Leao Valioso. 

O Sr.Drumond:- Se a oplnhto publica 
acuu1a a(Jlllxunadamente o Sr. Leio Vel-
loso, tambem ja forilo mini~trus os :Srs. 
Barllu de Cutegipe e outros, sobre quem 
recahi rio gra vesaccusaçÕJS. 

O Sr. X . ela Veiga:-0 Sr. Barllo de 
Cotegipe é um caracter muito savero 
e diatincto. (Apoiados da mlnorfa). 

O Sr MeneUo: - l!:nm1nando·se os 
Df<gocios publioos da ailmlnistraÇio pro-
viuulal . deparamos oom o marasmo, com 
o abandono, com abusos, colll o mdDO:S• 
cabO IU~Idioso às lei~. 0~ admloistratiO· 
res l!xercom perfaita dictadura (apota-
ao& e ndo apoiados), poem e dispoem dos 
dinheiros publlcos a seu bello talante .•. 

O Sr. Drumond: - D1ctadura tivemos 
aqui no tem110 do Sr. Antlrade Figueira 
ndo apotndo& aa ml?IOrlu). 

U Sr. Menelto : - ... alteram, revogam, 
annullam as leis emana•l .. s desta casa ..• 

O Sr. Dru>ncmd : - Essa é a these; 
agora vamos aos factos. 

cJ Sr 111 enelto: - Daixo á coosclencia 
de V. Ex. t>numaral-os. 

A tudo lstoj untem-se as injustiças cla-
morosas, os alvitres partidanos, e ficara 
bem caractel'i$ada a si tuaçolo actual. 

O Sr. Drwmond : - E' a historia de 
1868. o Sr. c. sena: - Do segundo reinado. 

O Sr. Moretzsohn: - V. Ex. ponha a 
mllo na co~en.cia e verá quanta lojus-
tlç~~ 88 tem retto. o Sr. X. aa Vetoa: - E em quantas 
nlo tera collaborado là na sua Itabira, 

o Sr·. Drumond : - Nilo tanto oomo 
V. Ex. lã na sua.IOC41idad9. 

o Sr. 111~lfo: - E' .!oloroso, mas 
forçoso é dizel-o : eu nlo colpo as adml· 
niatrações das provinclu pelos actos e 
abg~s «lue praticam i a maior reepoosa-

bilidade das Injustiças e dos abusos, que 
ellas commettem, recahe sobre nós ..• 

O Sr. X. da V.etga : - Pela falta de 
energia na re~isten.cia. 

O Sr. 111enelto ••.. sobre as agsem-
blead p1·ovinciaes, que, ltmge de Inspira-
rem-se nos patriotlcus IIns da sabia lei 
de 1113~. 'lue abriu vasto horiaonte As 
grandiosas aspiraçõJs e ao futuro das 
provlnc:as, ao contrario. têm-se deindo 
10aoietar pelos grilhões de ferro da ad-
IDinlstraçao. suj.,ltan\lu-se 1\ uma tutela 
perniciosa e inglor1a (apotados). 

Tdmos elimiDaflo de nós o cumpri-
mento de nossos mais rigorosos devere~. 
deixantlo tullo ao arbitr1o dos preslden-
ted da província com ad cerebres leis lle 
autorlsaÇiu, leis que têm a sua base na 
conllança política, mas confiança poli· 
t lca sem limites, coodemnavel e oensu· 
ravol a todos os respel tos. ( Apo144os ; 
mutto bem). 

O Sr. Drumonà: -Nilo ~o porle dei-
xar •lu dar a utorisaçõe$, de:sde que nao 
so poJe prever as nece:!:!itlades todas a 
appurecerem. 

O Sr. Menelio:-As1lm poi,, bt•m 
cuu·iderudo o que lfca d itt>, se as ad-
ILMnistrllçC!es da pNvincia teem o arbí-
trio ,I e fazer ou deixar de fazer o que 
entenderem, so oj s~us act.vs nem de 
leve polem ser ccn.urados, se tudo se 
NS.•Ive pela confiança poliuca (apoia-
dos da m itiOria) ... 

O Sr. X. da Veiga:-A aliSemb!ea é 
urna chnucalla ria tla admmidtraçao. 

O Sr. Menelio •• . se todos os a c tos ,la 
a<iminidt•·•IÇilo, p.>r mais absurdos que 
dejll••, m· r .3Cem defeza, se nem ao me-
n<~s nos é licito procurar llscalisal-o>, 
s' elle$ nao podem ~er censurados, nem 
c·•hibidos, que "antagem ha, Sr. pr~ 
~idente, em leg slar-se sobre força pu-
blica 1 

Para que estamos nós r<~uoidos, con-
sumindo tempo, dospendondo esforç:1s, 
empregando estudos, votao lv leia, se 
ellas ,{) serão execut'id&s ~e offerece-
rem todas as garantias aos oxeql!loresf 

O Sr. X. da V.eiga:- Como tem sido. 
O Sr. Menelio:- Sem duvida. 
O Sr. DrumQnà:-A cen;ura de V. 

Exc. chega ao.Jegisladur constituinte, 
desde que aej1a wneae.saria esta insti~ 
tu1çllo. 

O S1·. Metwlio:-E,stA enganado, nllo 
dis.~o que é desnoces:aria. • , 

Quando comecei as minhas obaer-
vações, appellei para t~doa os maWI 
collegas, convidei-os a congregar -n~. 
allm de levantarrr.os oa foros JO<S:a 
casa. (Apoiado& da minot-ia). 

Sr. presidente, f&ra f1U6 9CCUf&l' o 



nosso e o espirito pub!ico em nnvJs r·m· 
prehendimenU>s, se a prerogativa de'ta 
assemblea, que equivllle a uma cban-
eellari.a da adminiatraçao, acha-se ir· 
remit•ivelment 1 a•lnulllula e aniqui· 
lada n& pratica 1 

Para que c •rroborar a crença quasi 
geral de que a 1 a!sembleas proviociaes 
slo as meusagdiras do mal e que ne-
nllum bem podem fazer, comprovando 
o dest•rcstígio e o abatimento em quo 
jaz a província f (Muito bem). 

Ante o tri~te quadro da a!>usos e 
desvario~. que na actualidafle se desen-
rola aos nossos olhos, eu, que jamais 
descr i do futuro .... 

O Sr. Nuno Lagu:- V. Exc. ê uma 
das esperanças do paiz. 

O Sr. M enelio ... peço a todos vó$ 
qu~, cum a fé pohtica que nos t~limen
ta, com a abnegação, exemplo e lloro-
ismo dos no~sos maiores, emllm, cum o 
nOSiO patri·•tismo, trabalhemos pela 
reivindicaçao dos foros desta as~em
bloa, o Minas reconquistarA o seo an-
tigo esvlondur; Minas elev11r-se- ha A 
altura .A quo lhe da:o "direito nas ri-
quezas, sua grandeza, se os el~meo tos 
do ponir; esfor.:emo-oos por estu idea, 
e ~la nas de hoje pode rã obr igar os seos 
arlminastradurd5 a na:o terem outro 
desejo que nao o cumprimento dgoro-
~o de seos deveres. 

Sr. presiden o, na:o posso alongar-me 
no dtb!lte, pois Ja vai faltando u vvz; 
n!lo rlesojo mesmo fa tigar a alleução dus 
maos nobres eollega~ (nã~ apocados 
geraes). 

O Sr. Drumond.-Estamos ouvindo 
a V. Exc. com o maior prazer, apesar 
de ser injusto. 

O Sr. Menelio·- Poucas palavras 
direi ~obre o projecto em discu .. no; en-
t ro na a na lyse d'elle com a maaor 
iseuç:lo de espiri t.o, animado apenas 
pelo de;ejo de concorrer _com o meo pe-
queno auxilio _(1uz.> apozados) pua qu~ 
a prorioc\a seJa dotada com uma lot 
de força' digna d'.,lla. 

Estranho, Sr. presidente, que a il-
lustrafla cemmisillo de f~Jrça publica, 
composta de homens?il~~ _professAo ns 
doutr.nas do pahido'l tb:lií-al, aprcsen-
tas~e A cJnsideraÇ4o tia casa e, Mbre· 
tudo A nobre maior ia, da qual é eU a 
orgü:•, ·um projecw de lei quo nllo so 
firma nos prindpios políticos ensinados 
em 1831 e 18:34 pel•s organisadoros 
do seo par tido. (Apoiados). 

V. Exc. sabe, g, .. presidente, que os 
l aberaea de 31 entendillo que a _Corça 
JIOlioial devia ter o caracter 1'roTanclal 

e municipal, sendo nquel111 orgnnisad11 
e paga pola província, e esta organiaa-
dn e paga pelos município!; portanto, a 
faculdade qua foi conferida AJ asscm-
b!e cs provinciaes pelo § 2. • do art. 1/ 
do acto addicaonal na:o podia referir -
se senão a essas milicias, pois que os 
Hberaes de 1831 forllo os mosmo~ de 
1834. 

Entretnnto,Sr. presidente, o projecto 
elaborado polo partido liberal, que c,:,n-
~titue a matorla desta assembloa, cen-
t ralisa a força nesta capital, sl'.'b a ac-
çdu immediata Jo governo, contrarian-
do assam o programma do seu partido, 
quo procurna ela r todo o prestigio u 
municipalidade; , acaband•1 com a·cen-
t ral isaçao adminastrativa. 

Admira, por~nro, Sr. pr8$idente, quo 
a nobre commiSSllo, representante das 
hleas liberaes, uao nos tenha ditn que 
motivo~ poderosos leve para aras~r
ae dos princ•pios rigoro~os estatuídO.! 
pelos organisadores de seo partido, u, 
uo coutr11rio, organisasse um projeclo 
de lei dando A força pol•cial um aspe· 
cto militar, com tudo o' &130 apparnto, 
asto é, com grande num~ril de olflciaes, 
mu<ica, reformados &. 

Srs., o que eu desejo tornar born cla-
ro é . que_ v~ '• iiberaes, deveis procu-
rar uupnmar bem as vossas ideas nas 
lijis que Live.rães de fa zer, sob pona de 
vos •er rettrado o conceiU> publico. 
(Apoiados da mincria). 

Nesse pouto, Sr. presidente, apesar 
de . militar em filei ras op)lO~tas, sou 
ma as libdral do quo a nobre commis-
sao, porque eu quero a clescontralisa· 
çao em lOJas as sJas forma~. 

Sinto profundamente, Sr . presiden-
te, que oáo se nche presente um dos 
ma as distincros · caracwr&~ da maioria, a 
quem Cl>n·acgro ver,ladeira amisade, &d-
marando seu talenro, de~do os b:a ncn~ 
acadamicos, o nobre deputado pelo 7, 
dastracw, resider.:e nesta capital, pois 
que desejava que S. Exc., com sua pn-
lavra autorilsatla , com o alto C!lnceito 
e merecido prestigio do que goza (apoia-
dos) peraute a comm.uao do força, 
empr~g.sse seu v .11i:nento para q11e e !la, 
ao monos, este ann••, r ealtsasst> a idea 
que S. Exc. tllo esfor~mente sus-
tenta. 

O St•, Drmrnmà:-Mas n· iden é im-
posj i I' OI na pratica. 

O Sr. ~eneli!I:-Ntto é impossivel, 
porque ella u\lnca foi ensaiada. 

O Sr. ' Drumanà:- Poi. 
O Sr. Menelio:- V . Exc. esta enga-

nadoi o que foi ~psaiado e deo pe11l• 

' 



mos reealtados, como era de prever, 
fo1 a policia ou guarda local, cuja or-
ganiaaçto era conftada aas delegadl•B 
de policia, e oao a policia municipal, 
organiaada pelos municipalidades. 

Daquella Deus ooe livre, porque se-
r ia mais uma arma tertivel, de que se 
aproveitariao os delrgados, cercando· 
se de apaniguados em lugar de sol-
dados. 
' Po-em, Srs. , como o projecto esú. 
coofecciooado de forma que nlo cugi· 
tou do meio a que acabo dll me refer•r, 
liro•tar-me-hei a fazer ligeiras obser-
vacôe~ sobre elle. 

Sr. presidente, todos nós aabemos que 
lnr~:~l iz:mento a no~sa !orça policilll é 
pessima. Nlo venho tornar resvonsa vel 
11 llituaçto liberal pur 6."llll f11ctu; n:\o . .. 

O Sr . Tocantins: - E' um mal aotigo. 
. U Sr . Menelio . •. porque desde a sua 
inatituiçlo, q10e nuuca e em tempo al-
gum a força policial Sll tisfez O$ fio~ 
de su creacAo. 

Hem sei, Sr. presidente, que 1lluita1 
teem sido as cauaas do pessimo est11do 
do corpo'policial; ·IIOtigameuto 6ra mais 
facil encontrar-se pcs.oal moralisado 
para o serviço da pol•cla, e basta con· 
s1derar que com a antiga lei do recru-
tamento 111 homens bons, validO$ e 
moralisados pref .. riao alistar-se no cor· 
po pol•cial, ficando assim isentos do 
serviço do exerc to, muito mai~ pssado 
e r igoroso. 

USr. A. Cerario:-V. Exc. eutao 
tem aaudndo do recrutamento1 

O Sr. Metlllio:-Sem duvida; por 
quo, se olle ainda ex•stisse, nao VIria-
mos hoje as povoações o cidades lnfd· 
tadaa de tantos vagabundos e malfeiU>-
res, e oa crimes nao se reproduziriao 
com tanta frequoncia. 

Como dizia, Sr. presidente, hoje que 
os homAns moralisud.o>s não receiao m~tis 
o serviço do exercito, é claro que todo 
o individuo valido e trabalhador pro-
cura occupar-se em outro qua I quer ser-
viço mais lucrativo, nao se sujei-
tando a vestir a farda de soldado de 
policia para ganhar um soldo Insignifi-
cante, c11mo lambem nao se quer sujei· 
tat· a tt.r cot1111-compaoheiro de serviço 
um calceta ou um larap:o. 

Uma outro. cau~a da desmoralisaçlo 
dd ~rp11 policial consiste na facilidade. 
que tem hnido, em engaJar-se como 
soldado a qualquer indivtduo, aem se 
ind•gar da sua conducta e da sua mo· 
ralidade, dando esse facto com·o reaul-
$ado o dHf lr·" 11111i\u ve•• • f• rda 

do soldado para se lhe envergar a cor-
rente de galé. 

Sr. presidente, se estamos todos os 
aunos a legislar sobre força polici.al o 
se,entretaoto,o mal persiste sempre, por 
que nao liavemos de procurar um meio 
pelo qual possamos alcançar algum mo· 
lboramentof 

O Sr. Dru11Wnd:- E' esse o desejo da 
• • matorta. 

O Sr. Menelio:- Esse é o desejo da 
maior ia,diz o nobre deputado; entretan-
to, todos os aonos so reprodu~ aqui 11 
mesma lei de força publica, sem que se 
avance uma idea nova, sum se fazer u 
maia pequeno estado, sem $9 cogitar do 
modo pelo qual a força publica pnssa 
corresponder a 1 fim de sua ereaç to, 
limitando-se a nobre commisslo a al're-
sentar este anno o mesmo projecto do 
lei apresentado o aono passado. 

Entretanto, Sr. presit!ente. pa1 tom 
de todos o• ponto$ da província recl•-
maçõe.s constantes contra a f11rça puli-
cial, que ~tctualmenw chegou 11 um es-
tt•do •.ai, que, lvoge de servir de man-
tenedora da ordem e ~eguraoça publica, 
é quasi !empre a provocadora de gr<~\·es 
conft ictos. 

Sr. pre$ideote, supponho, se nao es-
tou completamente enganado, que a 
illustradacommissào far1a um relevan-
te serviço à província, reduzindo o nu-
mero dt< praças do corpo policial, si m-
plificando o mais possível a sua or"a-. o 111saçlo. 

Nao peço a reducçao por espírito de 
opposiçao. Nao,Srs., peço a diminoiçan, 
p.>rquoa experiencia tem dernoostrndo, 
de longa data, que nno é pelo oumaro, 
mas sim pela moralidade do corpo que 
elle pode prestar bons seniç •s. 

Quo vantagem tem tirado n provin· 
cia com um corpo policial de 1000 pra-
ças.quando,em primeiro I og;tr,elle uuo-
ca se completou, o depois, do numero 
existente oao se aprovo1itarà talvez a 
meta•le de soldados bons o rr.oralisadod 

Que u ti !idade teria a província OUl 
crear- ·e um corpo de 1,500 praças, se 
fossem admit ~ como soldados ho-
mens nas coadí~s do. que aetualmen-
te sAo engajadóa, isto 1é, sem mo ralHa-
de e aptidllP 

E ne~ se diga que o numero de ptn• 
ças pedtdas 011 projeclo é insufficieoto 
ainda, por cu usa dos destacamentos quo 
d~vem estacionar em quasi todn 1\S 
cadades ou villas da província, Jltlrque 
todos nós sabemos dé q o e gente lkl cu ou. 
poell? e!SOSdestacamentoae que ueohum 
aernço prestao, pol'llue deutro ~o Dll• 
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moro de p~ do quo se rc.1rma cada O Sr. Menelio :-So ha difficul-
um delles pôc!er-se-ha apróveitar, em dada em encontrar· se pesSoal habili-
alguna, uma ou duu praças o em ou- tl1d0 para se orgaÕI:mr um corpO de 
tros aem uma. 800 praças. essa diffieuldade sorà 

Sr • .pratlden&e, a nobre commluao de muito maiur desde que o numero tam-
Corça publl,::a • .DO ..meu fraco eoteoder, bem Í\)t' augmeotado. u 
prestaria um reinante aervioo a E'sta O Sr. Dí·unwnd~-!..Sompro foi as!im. 
provln~:ia. se,•em vez de apreson&ar um u Sr. Menelio ~-E nom eu digo 
projeoto de,Oxaçlo de força com 9 no- t · ~ • d" .1 ' "'•.. t mero de mil praças 8 com \odo oàppara- o con rar1o; como J& 1sse, n .. v aço 
w mUitar, red1Ui- 0 corpo a~ pra- responsal'el o part!do liberlll pelo 
çu, aurmentando um pouoo 0 pre\, 85 • que se dá hoje em 'rela9llo n corpO 
~leoeGdo-ee uma rigorosa Hecaiisa- policial. ' • 
ç1o no enpjamen.to, aOm de uiO se- Sr.' presidente, refticta a IHustrada 
ram admittidos como praçu vagabundos comm!s~tto em tudo quanto acabo' de 
e reos de policia, os quaes muítas expen'der, e eu crei6 que fo~mente 
vaze• proourio a tarda para eecquder havemo's de me'llrórar um pouco. E 
aeua crimes, o q.ae, ee dará neceasarla· se ainda 01to obtivortnos resultados 
mente com a pratica actuai de se en- completamente sat1sfll'ctorlos, uno de-

• pjar i.od.ivlduos, aem ee Indagar d'oa- vemos desanimar, porque o mal ll de vêm, qual a aua m\Jralldade e com- bõ portamento. grande o so cnm a a experiencia e 
Sr. presidente, a nobre commissllo profundo estudo iromos, pouco a pOuco, 

deve estudar oom accurada atWiçllo ~estruindo o germím quo o ataca. 
todas a• causas quea1lectlo gravemente O que é facto reconhecido por to-
o estado da força policial; esquecer-se dos, •Sr.;., é que nâo se podEI' ter 
por um momento da ldea de confiança boa policiu com o miseravel soldo que 
polltica ao governo, e estou coovenci.<lo actualmento se }l'aga. 
que o I Ilustre administrador da provm- O Sr. DrumMid:- Uma rlns grande~ 
c1a será o primeiro a conco,·rer com 0 causas rio mal li a lndiscipliM. ' 
seu Importante auxilio, entrando em O Sr. !ti ênélio:-V. Exe. lai.Jora accordo com a com missão para que, pro-
curando-:~e om meio qualquer, a provin- em perfo~ito equivoco, porquo, para quo 
ela podasse ser . do&ada com uma Corça houves;e a di~-c plina militar, como 
policial digoa d'ella. tem o exercito de primeira linha. era 

Entendo, Srs., que um desses meios é precbo que o corpo de policia esti-
o que foi por mim apresi!Dtado; redoc- vesse'sempre reunidó debaixo das vis-
ç&Odo numero dejpraçu, augmento 1le tas do seu chefe o quo o~te a $OU-
Moldo e rigo,rosa 6scallsaçllo na admis- besse dar. • 
sllo de paleaans. M V Ev o el d s o Sr. O .Penna: - Como bavi«o de se as, · .• c. c mpr lon e. r . pre-
revesar 00 serviço os pequenos des- sidente, qne isto .ora dosnaturar ainda 
tacamentost mais a instituiçao; a unlca disciplina 

o Sr. Mmello:- Comoé que em certas que se pode dar ao cor110 policial, 
cad&iiS da provincla, com grande nu- como quer o nobre deputado que me 
mero Je presos sentenciados, são ellas hourou com o seu aparte, é a discipli-
gaardadal por um aargento e uroa na da ordem e da moralidade, porque 
práç& iuvalidat a disciplina militar jamais olle P,Oderã 

Fallo usim, ,porque na cidade em ter. 
que resido, ·ha t•lvet dois anuos, que E a raslio é clara ; como .podenilll dar 
o destacamento se compõe de um sal'· disciplino. e instrucçno milita11 !lOS 
ganto ·6 uma prau;a. soldados do corpo. de policia, ja niio 

E' ve.rdada que, se ac~ualmente o digo coostiluido$ etn destacawontos, 
corpo policial fosse composto de ho- nus ainda mesmo reunidos em nm cor-
meus, como do sargeoto de que Cal 'n, po aqui na capital, homens que nada 
u1o &$t&riamos v~o toJos os dias M entendem, absolutqmçnle na~a. de dis-
reelamações &11J'8irem oontra o pessoal cipl ina e instrucçAn mili tar f 
do corpo de polic.a. Q10e ins\rucçll,u e di SS~iplino. pod,e dar 
, E ja que Callei nesso aargento, seja- um iindividuo que da noite para q dia ó 
me licito dilel·o, quo apesar de velbu arvorado om !Jiajor, capítltu &~ ~ 
no corpo de policip., contando mais de Sr. prosideot&, ja quo se fallou em 
25 auoos de buns 110rvlços, ao agõra disciplina e para exempliftcar o que 
oonaeguiu a prômoçlo ao posto de acabo de expor, con1o i caaa um .:Cacto: 
alferea. . coobàei' 'Um iodi''tldilb que, lébdo. no-

Os,.. DrlWioM :-A queatlo é en· 'méMb"offic~al d'Ó ,c'O'rpo de policia, ã 
C08~f~ lleiiiJire JeAte boa, primeira TO& quli 'te'(e de at«Qa~ ~ 



ta~im, c?lloeou a es~da do ~o di-
reato (r1so). EWlS ofllclaes do os que 
devem dar iostracçao ao corpo. 

Sr. presidente, confio do zelo, pa· 
triotiamo e dedicaçlo ao bem pubhco, 
que a nobre commisalo, estudando de-
tidamente a~ diverau causas que ac· 
toalmente concorrem para o mau es· 
tado do corpo de I'Olicia, procurarâ 
o meio de removel·as. 

NAo quero o nem espero qne a illus· 
trada commil illo presto attonçllo ãs 
ideas por mim em•itid11s(nao apoiados); 
JIBÇO·lhe apenas q o e tome em consi-
deração as reclamações e queixas 
geraea contra a falta de ~eguraoça, 
devida em grande psr'e ao peesimo 
JMISSO&l do corpo de policia . 

Sr. presidente, p•.deria al••ngar-me 
mais oeste debate,· pois :nuito tinha 
que di1er, mas estou bastante fatigado, 
como a casa conhece pela minha voz. 
Nao quero tambem Cllosar por mais 
tempo a attençllo e benevoleocia dos 
meos ocllegas. (Não apoiados gerau). 

O Sr. Xavier da Veiga:- V. Exc. 
tem íallado f'Orfeitameote. (Apoüzdot). 

O Sr. Menelw:~Vou deixar a tri· 
buna. Fico o •m a minha consciencia 
tranqu.il la de haver dit·J com toda a 
iseoçlll) de espírito o que pensava, a io-
da que mal. (Nao apoiados geraes). 

Anima-me a grata coovicçlu de que, 
nesh cadeira, que tio immerecu.la-
mente rne fui conllalia pela imrnen:l8 
generosidade elo~ eleitores rlo 9 • d is-
trcto eleitoral (Mo apoiados geraes), 
cujo mandato ntlo poderei bem satis-
fazer ... ( 1lá0 apoi'Jtios geraes ). 

o Sr. Moret.;sohn: - v. Ex é um dos 
mais dignos repre!Onlantes da p• oviocia. 

O St'. Menetto : - ... jamais me deixa-
rei guiar pelos sentimentos do odro e 
nem da aff01içAo; lmpavldo e desassom-
brado, caminharei sempre pela senda da 
honra e do dever ~multo bem) ; aqui 
obedecerei a um unico guia, visarei um 
unico Ides i : a grandeza, a prosperidade, 
a felici dade desta provlocia de Minas, 
que adojJtei como minha. 

(Multo bem ; muito bem. O orador ~ 
cumprimentado por lodos seus amigos). 

O @Ir. Lemoe : - Sr. presidente, 
ouvindo o brilhante discurso que acaba 
d" ser proferido pelo nobre deputado re-
presentante do 9. • dis trloto desta pro-
v lucia, e tendo de responder as elevadas 
noosideraçõas produzidas por S. Ex., 
si ato-me verdadeiramente acanhado, por 
d ua& T\&SI!es da maior pooderaçao. Em 
primeiro lugar, nlo contava entrar hoje 
oeste debate e, se tomo parte nelle, é 
para sat bfazer ao pedido de um ou dous 
4 01 11101~oree amtroa quo teoho nesta 

casa ; em segando lugar, estou em tio 
mao estado de saude, Sr. pretlctente, 
que com grande dlffiouldade vou lotar, 
nao só para reapooder u obternções 
feitas pelo nobre deputado q11e prece-
lil!u-me na tribuna, como para lofo.rmar 
a casa das ra.~ae que levaram a com-
mlss&o de força publíca a apresentar o 
pr,~ecto tal como foi oll'erecldo. á co o· 
slderaçl o da u semblea. 

O Sr. Drum<m4 : - Ha de desempe-
obar·se oobremeotll da aaa mltalo. 

O Sr . .Umos :- Sr. presidente; quando 
comecei a ouvir, com a atteoçao qr.to 
sempre me merece o nobre deputado. :lll 
consideraçl!'" com que encetou o :sou 
brilhante discurso, eu nppuz que S. Ex. 
l'loba dizer-nos, como um dos mais d•K· 
D~ filhos duta boa terra, como um dos 
prlnolpaes estadistas deste imperlo dizir 1 ha pouco tempo, no parlamento brusl-
lelro:- res non verba; 11-atemot de rea-
ll•ar illea~. deixem os as di~ou~õJ.q 
inuteis (apotatlos), deixemos as Oores da 
rhator iCII , deixemos os longos discursos, 
pa.'<Semos aos ack&s. 

Ent retanto, Srs., logo depois yj que 
me havll\ eojpnalio ne:ste praeuppo:~w, 
vi que S. Ex. la avroveitar seus dotes 
oratorlos ..• 

O Sr. Meru!lto:- Nlo apoiado, nA:.1 os 
tenho. 

o S•·· Lemos . .. la exbibil· perante 
a assemblea a grande copia de conheci-
mantos histortoos, polítiCOS e pbilo~n. 
phl011s. cnm que o aetudo e a observac;.lo 
têm eoriquecilio o seu espirlto. 

O Sr . .'li endw:-Muito agradeci&lo. 
O g,.. Lemos:- Mas, Sr. preside•• t'.l, 

ou ,.; tamb~m que S. Exc. oao proce1lia 
011mo deve proceder o historiador e o 
phrlosopho; S Exc. conservava um si 
todas a~ pre v eoç<Jes do homem pÓ li ti co 
(apoiados e ntlo apoiados) o, por coo-
&eguinte, mo•trou-se muito parcial. 

S. Exc parecia a principio ir escre-
ver uma pagina da hi~tor!a do pas· 
sado, da bbtoria politica do paiz; mas 
nao procedia com inteira rrieu d'-
animo, S. Exc. nau philosophava como 
hi. toriador, pensava tambem como po-
lítico. Os males que divisava, que en-
xergava, que apontava, S. Bxc. ka-
tan de attribui r a u_ma causa unica, 
tratava de atltiJruir a um grande, no-
bre e genert>so psrlido, o partido li-
beral. (Apoiados ela maioria). 

Ma•, Sr. presidente, a injustiça n!o 
vae bem num coraç!o como o da 
S. Exc. Nilo se poJe crer absoluta-
mente que um laivo sequer de o•lio 
diolasse taos l·alnras, pois Dlb r l\1 O 
atlmittir que essa feia paixlo "' nui-
nhaaee jamal.s em seu coraçto Mas 
S. Ex c. estava frOTO!oido oomo politic;o, 



• 
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S. Exc. alo. se deixava levar pelos 
dictames (fio•- que devem dirigir o 
historiador l' o phi lo10pho. 

O Sr. Drum-md:-Foi a linguagem 
da mocidade, animada pela ratxl1o po-
l •tica. . , 

O Sr. MeMlip:-.l'!llo teoho mais mo-
cidade, me.u qpllega. 

O Sr. :l.e1~:-Sr. presiden~. gran-
des politicos de ambos os partidos, 
graodea-phiiO!IOphos têm apontado estes 
males que extstem aetualmeo\e no 
imperio; mas é preciso notar que esses 
graodet político:~, que esses philnso-
phoa têm •attribuido a cauaas Cli versas 
a exiatencia deasea males. 

Sr. presidente, nllo se pode ab.3!1,1ota-
11lllnte cr i t~r o partido liberal de 
hoje, porque:nl1o estuja inteiramente dt! 
a=cordo, e na IPt&lidade de ,eus IJ!OIIl-
bros, com u i<leas primitivamente prl)-
gadas pelo pa rtido liberal. 

V. l!:xc , que acompanha com toda 
calma e crikrio o deseuvol virnento do • pah, o des~nvolvimento das no3sa'l 
1deas políticas, ad uos •as circumohn-
cia•, ha de convir commigo que uao é 
posaivel que os partidos ao conservem 
ustacionarios como marcos. 

Se o partid... conservador de hoje é 
muito di versr , em suas ideas, do parti-
uo consel'vador do:1 primeiros tempos 
de1te imperio, é tambem perfeitamente 
natural que o partido tlbaral tenha 
feito a\gu.ma mudança. (ApoiadO$). 

Os indiv.iduos, cuja v1d11 é muito 
cur ta, muitas vezes so veem obrigados 
a fuer pequenas mod1flcaçJes nas suas 
opinilles, d1aria. mensal ou annoalmen-
te. o~ partidos _politi~ e 4S na9Õei· 
c11ja vida é mu1to mn1s longo~., vão 
tambem moitas vez:ea se vendo obri-
gados a modificar soas ideas • .oilõ t11o 
rapidamenle como indivi~uu~. mas 
acompaohandq o desenv~lv•me,lto f~a
lurul dos /~J,ctos e d.u ctroumstunc1as 
da vi( a aoci!Y; eotretant.<?. Sr. prcsi· 
denle, se nós. o.otarmos ns mudanças 
de opiniões politicas que posiaiJ! ser 
obter,adas entra os programmas dos 
dous partidos poltticos de outr'ora e dos 
Jous par lidos políticas d!J hoje, nó> nlo 
podemos criticar, nem eonsorvlldores, 
nem lib: raes, de haverem modificado 
sua~ crenças. . 

O Sr. Dt'U»IOntJ:- Esta é a l ingua· 
gum verdadeira. . 

O Sr. Le»Ws:-Perguntou.-nos o 
nobre deplltado que 6 Ce1to de nosso 
programma politico de oa\r'ora 1 . 

E11 po:c~via re~ponder que o partido 
~iboral de. hoje é o mesmo dt ouk''ora, 

o que, se nem tp4as ns ideas políticas 
procumada,a pelôs .primeiros run4~d.o 
r~,de,\Le partiao, ~rao' l''n'da,,i'~Joira
men\8 ace1tas ,hme. era po,rque o par-
tido liberal tinha-sê · v1sto obrí~do a 
\I<;Rmpaohn,r, . fl_ cor~e~t.A dás ,circum-
stallflÍ\'18 _i?l\ticM e !19Ciaes. ~,.., , 

• ~a.~ Y. Exç. q,l!! o pal!ti•lor (\qnser-
vador, que IIIJalli cons~{lletpent& ~m 
oceopa 1o a S2y.e,rq}lnça do oseag.? do-
raole B!'te . r~!l!~~. tem j11lgad~1, de 
olta C!!!lven1enw.~ coover~r ~·'! ~!(tos 

, leg18lallvo1 ãl.gumns ~;aq~~)lqs ,a~as 
pelas q uaes vugnou o p,ar1i<lo l;bt:ral. 

E' c~rtp g,u.e1 .n~f,H~.QÔ;fse 'de&!ilera-
, tum o.u m,l. msptrado, o par~<fo cun-
eerv-4W/r Cez ãigp mas r{) formas rh'ancas 
e i ncomplq~as np.sedtido das idiífi 'llue 
havíamo~ pregado_; tomou é cjetur'Pou 
algumas dns mais bellaa legendjlB de 
nu~sa bandeira e ,t~atpu P.ê tealis&r, a 
seo mqdo, algum&!' ~49 reforma,, pelas 
q uaes pognl\ vamos~ seqrlo p~rn. llo.tar 
•JUO alguns de se"~ mPmbros ma1s lm-
purtantos declaravio taóaz e 'fo"ribal· 

•1. m:• ' d r • ! •lU• mento quo se Pll!jlilo e oppor sempre 
a essas mo lifieaço~ . mais tat:de réali-
81Ulas poloJ seos ~oiniglls 'políticos;' o 'quo 
prova f11l ta de unidade de vistas. '1 

Perguntou-nos ainda o nobre depu· 
tado o que ha-.;.iamos feito da b~lln le-
g~oda do partido liberal relativa i li -
bordado religió~a? '' 

Sr. presidente, com pu ngio-mo verda-
peiramcn\e ouvir semelhante nccu~Çt1o 
11lirad~ ao partido libern li ' • 

O nobre deput ~do, quo l~o con'hece· 
dor ae most rou dos nu.~;;os aconlecimen-
tos políticos, esqueceo-se do quo ~~oquel
le• que têm atucado a h bordado reli-
giosa não têm s.do os liberaes. 

O partido liberal, aintla ha .pouco 
tempo, pugnava para quo ao .menos 
tive~sem inteira li berdade .011 bis!)9s o 
'os radro9, para '{I ue aOJ meno; ·tives-
sem Inteira libel'dade os •eathDlicos, 
apostolicos, romanos. .., 
· Entr~tanto, · era o governo dO"'par-
tidu do nobre deputado q o e q'àeria 
cônlostar essa 'iiberdade e ~Úe ah-
cou rudemente a igreja; mu, Sr. pre-
sidente, as di vorgencias de ideas ·reli-
gios,IIS neste ~aiz na·o dividem os eam-
pO$ políticos; s, br_e este po••to Jl"nsllo 
diversamente nl'embrtl~ proemtnbotes 
de arnbos. o~ partidos e, 1\mda ' bem 
recentemente, na decretaÇllb da "'ror-
ma eleitoral, a maioria do pattido li· 
bet·al mauirestou frméaoiente·ot·prei· 
to que' rende à libe~ade deccneéiÍÕcia. 

o nobre deput•~o~ ~\~d~ ~'!.~tr~ 

' 



do seu discoi'IO, (oi completampnte in· 
Jàto ooi su·.:s aprecia~. 

o rsr. ,v enelio:-0 'Sr. conáelheiro 
Zllca~s ndo era ltberal? ·o'sr . .Le~:-Ero.. 

O Sr. Menelio:-Pois era muito 
conlrario á la'bórdade 'religiou. 
·o' S,.. Lemo$:-Qué ê da liberdade 

do é~talno.per~nl~u o nobre deputà8ot 
Sra., a liberdade que temos, a ltber-

dade que apreciamos,& libJ'r'lfade de que 
podemos nos van~loriar com relaçlo 
110 ensi,no, 'publico, nó~ a obtivlfmo~ do 
pàrtido liberal. 

! O Sr. Menelio dá um aparte. 
O Sr. Drunwná:-Easa reforma tem 

alguns defeitos; 4 verilãde, mas tam· 
bem encérra muitas ideas boas. 

O Sr. Lemos:-Es:~a l tberdade, que 
obüvemos a esforços de alguns dos 
~Qetr.'bros do partiao liberal, nlo estâ 
tradudda 5Ó na Ílo<sa legislaÇão pelo 
decreto geral de 19 de Abril, que re-
formou as nos:>as ~cademias e cursos 
•u11eriores; ta!llbem nas provincias nós 
vamos encontrar di veraJs actos ad-

. ministrati,vo1, que fazem honra aus 
ma's devotados apostolos da liberdade 
do ensino. 

O S•·· Drumond:-Muilo bem. 
O Sr. Lemos:-Sr, presidente, eu 

1né uf.tno de haver concorrido, na mtj· 
dida de mi.nhas pequenas forças, para 
a consecuçlo, em parte, deste grande 
desiâeralum do partido liberal: · abi 
figura na nossa 1Pgislaç!lo o regula-
mento n. 8.&, para o qual me desv11neço 
de ter concorrido com toda lealdade 
propr;a do meo caract.Jt•. (Apoiados). 

E, se ahi figurão algumas ideas coto 
que nao concordo, exylica Isso a mi-
nha r tltirada tio cargo de in.sp~tor da 
lnstrucçao publica, que havia aceitado 
por exigencia de um dosmeoa mais sin-
ceros 11migos e um dos mais distinctoi 
cbefo~S do partido liberlll da pryvincia, 
que nessa occasiiO tinha asst.mido a 
administraçao na qualidade de vice· 
presidente. 

S r . presidente, nilo é só nesta pro• 
vincia, que encontramos · esse serviço 
prõstado á l .berdade do ensino; em to-
pas as outras lambem se encontrAo 
actos verdadeiramente apreciavei:~ e 
nota veis, quo têm comeguido q ua~i 
éouipletamente impl~tntar a melhor, 
a m•is a! libordade de ensino. 

Entretanto, cqm verdadeira magoa 
o,d'igo, todos ess~s vooa ilo partido li-
)lera,l IAm sido sopeaJo:~ pela ·o~~içâo 
cqnee~vadora (a~dos e .nao lqwia-
clôr),nlo só aas a8aemble&s p'ro''l'iociaea, 

• 

como. na•cnmara dos• d~utados;· como 
aind'a '-nnenàdo brasilélro, ondé têm 
~itlo apresentados projeetos r evogat.ivoi 
do grande e notavelaetó que implàntou 
e firmou entre nós a liberdade do enainn. Os,.. Menelfo:-0 decretó do S r . 
Leon'Clo 'de Oár'valho, ã que V, •Ex c. 
se refere, foi restringido pelo goter011 
geral; que o mandon exeeU:tar somente 
'em parte. 

O Sf'. Drumond: .... Maa adopk>u mui-
tas ideaa ateia. 

O Sr. LemO$:-P&liSando •a con~i
deraçõéa de ordem pohtica, perguntou 
o nobre depu~do o·que é feito do . sur-
f~io universal, pelo qual tanto pug-
navamoa outr'ora. 

Sr. presidente, enten•io que o parti• 
do conservador , que tilo i dedtcaao ~e 
mostrou em collabora.r 1 por hitermediu 
de seu" mais diatinctos· membros, com 
o partido liberal na confecçlo da lei 
da reforma eleitoral, nllo podia hoje 
absolutamente queixar-se dessa refor-
m;l, nem tampouco criticar o purlido 
liberal, por ter desistido. em parte e 
por em quanto, desse grande principio, 
pelo qual pugnava r.utr'ora e aindl\ 
hoje pugnào muitos dos· seus mais il-
lustrados membros:- o sull'ragio un i· 
versa I. 

Mas, Sr. presidente, á preciso apre-
ciar as circumstancias em que o parti· 
do liberal poude realiiar em parte as 
aspirações ·rle lodos os seus membro•, 
as Cltndiçõesem que elle·ae achava na 
representaçllo nacional na occasillo em 
que se tratou desta reforma. 

Sabe V. Exc. que, se nós t ínhamos 
quasi u Jauimidade na camara dos de-
putaoios, encontravam s uma barreira 
i.Jgente e re~peitavel na opposiçlo con-
servadora do senado, do senado, que 
de uma íorma ioquabrantavel ·18 op-
punha â realisação de to•las as idoas 
francamente llberaes. E,·portanto, Sn .• 
nao era possivel ·ao rartido Uberal rea-
lisar deaJe Jogo a sua gr ande aspiração 
ela decrt~taçilo do sutrragio uniYersal, 
sem trazer tal vez uma contlagraQio u 
esw imper:o, sem trazer uma gt'&nde 
revoluçlo. · 

E õ partido ltberal, Srs., devla ante~ 
ser louTado pela aua abnegsçiO, de 
contestar-se realisando apeou urua 
parte de suas id~aa a "6ste respeito, do 
que se quizesse, pa~a consegui l-o com-
pletamente, al terar , e 1le uma forma 
muito lastimnel, & orde.m publica nl) 
imperio. ~A poiadOI)'. 

Entre.tanto, nlo • auppooha . o nobre 
depu taifo ~ue ea~ çpaplé"'IIIODt.e ea• 
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ti.~fuilaa as aspiraçõ!!s do (!nrlido libo-
ral: nllo , opport uuamente o plrti.Jo 
liber.&l lla de realísar seu gr.1ude d.e$i-
àtralu.m Aiqda havemos. de tor no 
imperio o &offl'llgio uQiverS!Il. 

E havemos de tet-o muuito brevemen-
te mesmo, Srs., porque Q honrado de-
putado.~ quem r~ pondo, é que' acaba de 
diY.er-noí, e 'é u1na verdade rellzmente 
para 'o palz, relizmente para o partido 
liberal, M lzmente para as nu&sad ltleas: 
hoje qaul que se contrabalançllo a3 for-
ças dos doia partido• ao ramo vi talicio 
ôo parlamento. • 

Opportuoamente havemos de ver rea-
lisado no impe rio...._~ gra~de typo da 
eletçao livre, que em 1848 era apre-
sentado pelo grande patriota, pelo gran-
de democrata Victor Hugo, em uma 
lei concebida em 2 artigos. em relaçao 
a seu palz: 

c Art. 1.• Todo rrancez é oleltor.» 
c Art. 'l. • Tudo francez é eleghel "'· 
Eu espero, Srs., que dent ro em ponco 

tempo possa a assemblea ·geral deste Im-
per lo lli1.er lantbem em uma lei: 

c Todo brasi leiro ó eleilor; ~odo bra-
sileiro é elegível "· (Mullo bem). 

Continuando. pergunteva-nod S Exc. 
pelas liberdades provinclaes, pelas li· 
berdad~ mn:~iclpaes, reform:u qne os 
fundadores de nos-o partido havhio ed-
cripto em sua ba.otle:rll. 
Ma~, Sr. presldeute. ainda aqui ac.hel 

motivo para taxar de parc1a1 o nobn., 
deputado, a quem respondo, por que S. 
Ex c , que tào versado se ba v ia mos. 
tradu na bistoria poll tica, parec1a pro-
positalmente esquecer-se de quo durantu 
a mor parte do tempo nós llberaes te-
mos es tado completamente arredados 
do poder (apofados) ... 

O·Sr . Drumond:- Fomos consitlerados 
hospedes impor tunos. 

o S1'. Lemos ... que aló fomos, comiJ 
diz: o meu collega, coil~iderados hos-
pedes importunos. N!o podlamos, por-
tanto, em tio pouco tempo realisar to-
da, as ldeas que cornpunba.o o no~so 
programrna. 

Por di versas vezes. Srs., tem estado 
no poder o ~Ptido que os nobres depu-
tados telmlo em chamar libaral, e que 
entretanto nao p é; mera combinaç4cl 
hybrido. de indivlduoS> dos dois partídt•s, 
lodividuos que nao têm subido só pe lo 
proprio merjto intellectual,mas tambem 
pela facl,lida~e co!» que so nmoldllo ãs 
circumstanc1s pohticad. 

O Sr. D1·umond:- Esses é que 
são os verdadeiros aulicos. 

O Sr. Lemos:-'l'eem passado pelo 
poder, sem que, entretanto,teuhllo ten• 
tado realísar as idoas liberaes por que 
temo• pugnad9 e ainda P'!goamos. 

A "'* é que se pode dirigir o eraramma, & fiCha de aulic91 (~a· 
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dos), quo foi atirada h a pouco pelo 
nobre dt putado dp 14. • i"listricto ao 
partido liberal. 

Srs., aul.éÓs exi4~m no par~ido 
CQ}.lservador, au,líoos ox1st4!m qo parti-
do chamado progresaista.; mas est e 
quallilcativo oio,so pode ab' olutamcnte 
applicar ao partido liberal do imperio. 

O S1·. M tnelia.:-V. Ex.c. está en-
ganado, eu nllo. disse is>o. 
.. O Sr. Lem~Js :- Ja · declaréi que . , 
r&,!lpondo ao n.obr e depu~do pelo 14. • 
districto. 

E, Sr. pre~idento, sabe V. Exc. 
porfeitamoot., que nós outros, q9e ao-
mos liberaes, D .. O podemos carregar 
com a re:~ponsabihdade de todos os 
actos dOS$eS min•aterios prçgres~istas, 
que diversas vezes têm occupado o 
poder. • 

Se alguns d~ses miniawrios pl'êst a-
ram, como folgo de reconhecer, re-
levautes serviços ao paiz na ordem 
administ rativa , tambem eu declararei 
com a n!!cessaria franqueza q\le re-
puto verdadeiramente last.lliUYeis os 
seus actua em relaçllo 6. pol \L:a. 

O Sr. X. da Veigll:-0 minlster io 
actual é compo .• to de antigos prog res-
SÍ$tas. 

O S1·. /,emos:- Vê,portanto, V . Ex. , 
Sr. presidente, que nao se pudia crtti-
car o partido hberal pela impuuibill-
dade quo tem tid.o até agura de reali-
sur, do . traduztr em actos leg ~lS:ti
vos todas a.s legendas ila sua bandeira 
(muita bem). ' 

O S1·. Drumon•l:- Qaerem que pN· 
cipitemos os acon~c1muutos para pode-
r em lograr o poder. 

O S1·. Lemos:- Mns, Sr. presidente, 
o nobre deputado pelo 9.• disi111cto, a 
quem r e~ poudo, di:sse- nos que, embora 
dvesse estus apostropbes a dirigir a•l 
partido ltbernl, embora tivesse estas 
censuras a fuzer-l be, eptendia que•esta 
assemblea devia se a~ter completa-
mente de conslderaçGas poli(icu ge-
raO$, que devia tratur de congregar em 
torno do interesse publico, em tollno 
do desenvolvimento dos serviÇOS pro-
viuciaes, maiJrta e minoria, que devia-
mos todos, em6m, concorrer com as 
furças do nosso patriOtismo pnm que 
nossos actos fossem sempre cunvenien-
ks ao progresso e prospar idade da pro-
vincia. 
l: Sr. presidente, esse concur >o, que o 
nobre deput11du nos oll.el'&Cia,nós o.acei-• ta mos. 

O Sr. Menelio:-E estou ptomptll 1\ 
dsl·o. -



O Sr. Ü l1W$:- N44 podemos absolu-
tamente aceita r as ce01uras a que aca-
bo de referir-me, porque !Jr&o iDjus-
w ; mas uceitamos o concJirso. 

De moito b ·m grado direi ao oobre 
deputado: cleixeroos completameDte as 
recr iroioaç!Jes (apoiados) políticas, dei-
xemo! as diacus!Ofs, que as mais das 
vez"a al o feitas, de todas esta.a q uestõos 
P.Oliticas, na assemblea geral, e que 
cada um de nós pode perfeitamente 
acompaDhar na impren.sa e Da tr ibuna, 
mas que vdo tomar muito do p?uco tem-
po que temos para cuidar dos negocios 
entregues à no~sa guarda. 

Sr. prosidento, é pruciso que nos con-
veoçaroos de que só mesmo com o con-
curso da DOSSa iDtelligencia e pat rio-
tismo poduremos conseguir melhorar a 
legidaçlo l'rovincral, poderemos cDi-
d.r coru at teDçAo, zelo e dedicaçl o dtu-
aes graD•Ies interesses couftr~doi à DOS-
aa vig lancia . 

Mas, Sr. presidente, é preciso igual-
me::tte que DI!S rleixemos, como acabo 
de dizer. rle recriminações pulíticas, 
aempre inconvenientes, é preciso que 
nao attrrbu~mos a degradaçau dos ca-
ractores, o rebaixamento do nível mo-
r .&l do paiz a este ou àquelle p~rtido; 
aaib~mos todos t:riücar qualqu .. r dos 
mon•bros do nosso par tido qu • nao 
pautar seus actoa por estes aios prioci-
l'ios; façamos com que cada urn de DO -
ao~ prupl'io! amigos, estimulado ptlla 
nossa censura. pela no~sa crit ica, trato 
-de rehabilitnr o •eu caracter, de elevar 
o sou nivol moral , mas nilo attrtbua• 
mos jamais o rebaixamento desse oivel 
a um partido que tem mostrado a maior 
aboegaçil.o, o maiur zelo pelo• negocios 
publ•co~. emdm,o maior p11triotismo! ! 

O Sr. Drumond:-Muito bem I 
O Sr. Lemos:- Recordo que ha 

11ioda bem poncos aooos o solo de nos-
sa pat ria foi talado inesparadamente 
pelo inimigo: nil.o tinbamos ex11rcito, 
olo tínhamos armada, nlo tinhamoa 
dtoheiro e, no emtanto, ao grito patr io-
üco do conselheiro Fur tado, tudo isto 
appareoeo, como p 1r encanto, e tivemos 
um exercito capaz de rechaçar as boa-
tes do Lopes. uma marínha que con-
quistou os mais luzentes louros, tive-
moa todos os recursos. de que preci~a 
vamlls para íaze.r a guerra á republica 
do P~t raguay, 

O patriotismo dos brasileiros, que 
todo u..undo julgava completamente 
adormecido, que a té auppuoha·se nAo 
eJ,Í$tír, acordou e ersueo-se, porque ... 

• 

O Sr. Morebsohn:-0 poYo é pt# 
trio ta. 

O Sr Lem<n • • a jl&lavra sempre no-
torisad& de um do$ mai' illustrado~ che-
fes libaraes, qno infelízmonte ja nl o 
exl,tc, chamou todos os braai le1 ros ao 
cumprimento !los seus deveres, e su r-
girao, como por encanto, um exerci to 
exemplar, uma armada qu.ai inveac:-
vel e todos os recur:10s de que preci~a
vamoa para fazer frente a eB:<& guerra! 

O Sr. Drumorr.à:-E por esse meio 
levnntou o nome do' braiíleiros 110 
conceito da proprta Eutopa! 

O Sr. Lemos:- S m, porque es a 
guerra escre,·eo om nossa historia nma 
pagina brilhante , na qual teve io-
gent~ parte o partido' liberal. A in la 
por os•a occasiao o:leo o partido lib~ral 
uma prova edillcanto~ de sua aboega-
çlo e do seu civismo. 
Sab~m o" nobres deputados que ha-

via questões a r&speito do comrnanJo 
OID chefe do exor c i tu um oporaçõ~s. 
no Par11guay. Tinham·•s um cabo de 
guerra ru~:~ito di·trncto, chefe proem:-
ueutu e prestimosu do partl•Jo conwr-
n.dor, Lrasil··iro cujl\ fronte foi or-
nada pela$ coroas mai~ \'Írenks que 
a patria podia tecer-lho e cuja campl& 
tem sido rogada por r.odas as lugrimas 
naciuuaes, o finado l.luque de Caxiu. 
e o g .. vorno hbcral, espontunea e >iu-
ceramente, offorP.cco-lho nllo •Ó o com-
mnudo em chefe do exerci tu, como a te 
l'esignar o puder para Slll ver questõM 
de umnr proprio, que só pod1am sor 
resolvidas pelo comrnando do Sr. Duque 
do Caxias ou polo de S. Alte.r;a, o Sr. 
Conde d'Eu. 

Vê, portanto, o nobre deputado qu'l 
ü prectso, imrtando este$ ttxernplos de 
aboegaç~o. deixarmos de parte estas 
recriminações e coll11borarrnns todos 
sincoramen te em bem do$ nc·goclo$ pu-
blico s. 

O Sr. Drumonà:- Moito bem; t~m 
respondido com muita vantagem. 

Vou agora occopar-me das consrde. 
raçõo. de orJem polítrca, fei tas pelo 
nobre deput~<do plllo 9.• districto,a qoe 
tenho a l:tonra de responder . llisse S. 
Exc. que o ruspeito à lei e á11 praticas 
governarnen tae~>, pregado pelo partido 
ltberal,torn sitio completamente pustor-
gado pelo governo, que,entretanto,rl u-
rauw os ultiruos annos, tem-se limitndo 
ao expediente diario o á promoçao tlnt< 
amigos para t >do$ o, ougos dtt c~ru• 
lmportaocia; mas, Sr. preaideote, eat.a 
acoqsaçao vem ~o~tqsr io~ira.JD,!lto 



du que em todos os tempos tllm sido 
feitas ao partido libera l ! 

Em todu$ os tempos u pa rt ido con-
aervador, pelo; S l ns maia aut.ortsarlos 
orflos, lutimava que o eartido libe-
ra quizesae caminhar demasiado; e en-
t retantu, o n.obre deputado agll ra vem 
c riLi.car u administr~ções liberaes, por 
se l imitarem ao expedlonte d iario e à 
prat1ca rles~es actos, que nao pod<!m 
absolutamente ser adiados e que exi-
gem soluçao rapida, e que o mais de 
seu tempo era empregado na promoç!o 
dos amigo;, entre os quaes alguns nt\o 
tinham aptidao para exercer oa im-
llOrtantes cargos que lbe~ e ram con-
hdos. 

Sr. preaidente, se tem havido em 
qualqnel' tempo neste imperio o maior 
~:elo, o maior escrupulo na esculha du 
pessoal a. que tem do sor entregue o 
exercicio das funcções publicas, tem 
sido sem duvida nesta situaç:to (apoia-
dos e tUZO apoüulos). 

Sabe V. Exc. e é not:~riamente co-
nhecido que o partidJ liberal no lro-
perio é muit.o mais numeroso do que o 
conservador; V. Exc. sabe qn11 as 
nossas pbalanges, se silo uoportantca 
pelo o. •, tamb11m o silo pela iotolligen· 
cia, civismo o patrit~listou. 

SabJ V. Exc. que o partido liberal 
é representado ~nsta~temeote em to-
dos os corFO$ dehberauços pur g rande 
n. de seus membros, que não poJem 
a bsolutamente 1eceiar parallelu com 
os membros mais distinctos do> partulo 
conservador (apoiados). 

Si, de envolta com esses nobres carac-
teres com esaas iotelligeocias robustus, 
vêm 'muitas vezes medtocridades intel-
lectuaes, é porque l.êm essas me~m11s 
mediocrtdades em seu fllvor nmll d~dl
caçi.O immensa às i:leaa pr.rlidarlas, têm 
em seo f4vor uma pratica lmmensa do 
t rabalho, do serv iço prestado a seu par-
tido, a seu paiz. o Sr. Jlenelío : - Nlo fallei nisso. 

O Sr. Lemes : - Portanto, tendo tio 
grande pessoal para escolher, o partido 
ttberal n~ podia chamar para exercer 
os al t.os cargos do palz indivíduos que nao tivessem as oeCfll!.!arias habilitações 
intellectuaea e muraes. 

B é forçoso confessar, Srs.,que a mais 
estremada impro~nsa jornalbtlca nAo 
t em levantado uma só accus1t~t1o ~otra 
0 lntelligencia e caracter dos mtlivtduos 
que têm sido investidos desses altos 
cargo~. 

o Sr. Jlen8IIO : - V. Ex. est! enga-
nado ; a Imprensa levantou lmmeosos 
protestos contra Cactos que se deram por 
pooa1llo da eêcca do Oearã. -.. 

. ~oo 

O Sr. Lemos !- Portlào; nunca houvn 
urna só palavra cont ra o honrado pçesi-
deot.o da provi nela. 

O Sr. Merullo d! um aparte. 
O Sr. Umos : - O Sr. Leoncio de 

Oarvalbo ·explicou M Boas palàvras; 
disse que entre os iod tviduos q.ue espe-
cularam, que haviam ae locupletado 
talvez ã custa olos cufres oacionaes_, ha-
via intlividuoa tle poslçao, de casaca e 
Juva de peLica, roas alo ao referia de 
modo aJgom aos altos Cuocciooario- do 
E~tado. · 

V. Ex. -sabe que. por occasll o' da 'cêcca 
do Oearã, todos aquelles trabalhos de 
fornecimento, distr tbo tçAo de v iveres, 
etc., foram confilldus a cummisaOsa, al-
gumas das qnaes alo se por~ram com 
o devido zelo· no cumpriweo&.> de seus 
rleveres. Kra a ess~s que referia -se o 
Sr. L. de Carvalho. 

Sr. presiJeote, ~partido liberal, tio 
rico, como é, de pessoal, n!o podia tão 
pouco Ir procura r Indivíduos para os 
ca•·gos publicas, embora Igualmente or-
nado~ de lntelllgencia e honestidade. 
DIIS fileiras de seus ad-veraarlos, porque 
para esses cargos se exigia, primeiro que 
~udu, a conUauça pOiitica. 

O Sr. Drumond:-0 inimigo devo 
Oca r em desc~n~ uas suas tendas. 

O Sr. Lemos:- Sr. pr~s.donte, se o 
partiJo libdral tinha-se mantido por 
esta r .• rma, s i oàu tinha ido procurar 
pessoal nas tile: r~ts contrarias , porque 
tinha achado nas suas pessoal perfei-
tamente habilitado plra occnpllr todos 
os cugos du ndministraçllo, a inda sou-
be praticar a grande virtude, que in-
feltzmeuto os conservadores aiO têm 
praLicado, tio re$poitar coostant~tmente 
seus adverserios, conservKnrlo-os oo~ 
seus emprego.; uumll quadra eleitoral, 
com tülisonç:lo, que chegou até a mo-
t ivar q ueixns do seus pruprius co-re-
iigiooarios. 

Entretantu, Sr. presidente, é um 
partido destes, quo se mantem dentro 
dos limtte~ da mais s tricta nentl"aUda-
de, que,fl excepç4o dos cargos policiaes 
e de al ta adrninistraçllo das provia· 
c•as, coo~erva em todoa os outros, em 
que ~e achavao, oa seus 3dversarios, é 
es11e partido que nm bojo ser accusa-
do de faltar ao respeito a seus adver-
sa rios o postergar os seus direi tos f 

Em seguida. o nobre deputado, a que 
tenho a honra de responder , começou a 
tratar propriamente da ma teria dn prr• 
jacto, off~recendo-oos o concurso de 
suas luzes e patrlot idmo. 

Acompanhando-o, Sr. presidente, vou 
tambem en trar DI\ mataria do projeeto, 
rep'etlndo qne é freoiso o co~~u~~o de 

• 
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ambos os partidos polit'u;oJ parn melho-
rarmos a> instítuiç<res d11 nosso paiz. 

Não tratarei de novo da questão da 
incon~litucionalid.\de do project.o, pelo 
facto de collocar a g~arda urb.ma 
sob u. immeátala direcÇào do chefe do 
policia d~& província. 

E4a questão, que ja foi discu tida o 
anuo pa>stdll p;.~r tl:st :nctos deputados, 
quo a elu..:idar!ll perfeitamentg, foi 
hontom de novo mag.stralrnente desen~ 
Vlllvüa pelo 1neu nubre co !lega da m , ;o. 
ria, digno membro tia commi:s.;llo de 
f11rça 1•ublica, qu? 1·efutou com vanta-
gem as cousideraçõei q Ud . fez c1ntra o 
projecto o nobre deputado pelo 19. • 
districto, que iniciou e~te d~bate, mos~ 
tr11ndo quo o pr.•ject.o não encerra dis-
posiçao alguma in;un ;ti tucional. 

E ' per!eitumonte conveniente que 
nai a sembleas proviociaes haj:1. com-
pleta ~&b;tenslo desta i discussõlls, quo~ 
i!!•> semp~e prejutliciaes, porque a me-
nor das wconveniencias que trazem é 
a perda de tempo. 

E~tranhuu n nobre deputado pal., 
9 .• districto que a cmnm.issao rle força 
publica nã•• tivesso apresentado um 
projecto de f11rça civica municipal e, 
an contrario, apre~eutasse o pr••ject\1 
de organisaç:lo elo corpo de policia, 
com app~trato militur,com oflicialidade, 
coto musica, tambore~ &. 

Mas. Sr. presidente, es tll ,,b;ervaçao 
{o;~ita polo nobre deputado, e quo em 
ou tra:1 epoca.< tem sido fe1 ta por di-
ver~&$ mombr.~s do partitlu cou~ervu
dor e alguns do partido libJral, en-
tre o; quaes o nob1·e deputndo pelo 7. • 
districl.t>, a queJD se rcferio o honrado 
deputado, a quem resp •ndo, e que en-
tende que é um desiclet·atum d? partido 
liberal a organisaçlcl da poltcaa pro· 
priamente municipal, ja foi b111ida per-
f~ita e solemoemeut~ com o maas Íllrl.e 
de t.odos os argumentos, a pratica. 

O Sr. G. Penna:-Apoia1o. 
O Sr. Lemos:-A organisaç4o da po-

licia municipal ja tem sido ensaiada 
em diversos pontos do imperio; é as~im 
que na província do Esp:r ito Santo foi 
experiment:lda, dando pessimo re~ul
tado. 

Sabe V. Exc., Sr. presidente, que o 
individuo monos proprio para fOlicia r 
uma locali•ladt~ é o imlidduo filho do 
lugar, alli residente, ulli relacionado. 

Como pode ~:m homem pe1 sFguit· um 
criminoso, que é, senão seo parente e 
.. mígo, pelo menos, seu conhecido l 
Ha certa. relações com que nllo pode 
rum~r absolutam\jnie. 

. 
V. Ex c. s~ be que, se a idea da ~OI:Ç'l 

municipal era· do primitivJ partido li-
bornl, ;,lla devia desapparecer de nossa 
bandeira, desde que a pratic'l tinhn 
mustrndo que ella n!o era exequivel, 
nllo podia produzir bons r dsultal!os. 

O Sr. Keràole:- Eutao o partido li~ 
baral, na pratica, é centralhador. 

O ~r. Lemos:-Nilo; mad desde quo 
vê que uma de suas ideas é inconve-
niente, nao é b ll ll aceita, deixa-a de 
parte, porque, para nós, acima de tutlo 
tlStãb as conveniencias publicas e a boa 
cxecuÇllo dos serviçls. 

O Sr . Kerdole: -Pois 6q ue a respon-
sabilidade â, municipalioiade~. 

O Sr. l.emos:-As municipslidade~ 
nau poiem crear nns localidartes indi· 
v:duo~ aptos p 1ra exercer as funcções 
de guarda municipal. 

O Sr. G. Penna:-E onde irillo ellcs 
aprender a disciplinaf 

(l Sr. Lemos:-0 partido liberal, 
reconhecendo a iucon veniencia da or~ 
gani•açau desse~ pequenos grupos do 
polic:a local, tratou de motli6car as 
.ua~ ldeas a e>te respeito e, desde 
tnuibs anno,, ambos ns partidos politi· 
cos. nas as.;emble:ts provinciaes, teem 
organi~a·l o a lei da 6xnçao de forças, 
pouco muis ou menos, pelo typo que te-
mos lltloptado em nossa provinc:a. 

Sabe o nobre deputado que actual• 
mente, em diversas provincias,o partido 
conservador tem maioria na assem~ 
blea prol'incial, como na Bahia, por 
exemplo, Oll'le, entretanto, acabtcle ser 
votada uma lei de 6xaçao de força pu-
blica inteiramente semelhante a este 
pruiec1o. • 

Eis ahi. roi$; lã os cOn$ervadorl!~ 
adoptao uma idea, aqui cumbatem·n·a. 

Ora, em que, Sr~ .• divergia do; vo~
sos irmau~ du nort~? Por ventura, ha-
verà uma ide a para o; cuufervadores 
do norte e outra para os do sul? 

Creio que nllo ou, pelo menos,oão hn 
ra~ llú dll se a· para tal differença de i 'eas. 

A rasão principal que tem actuaclo no 
animo do ambos os partidos político~. 
na.s assmbleas provinciaes, para orga-
nisarem a força policial, pouco mal~ ou 
men.os, por este typo, é J u ~tam ente a 
necess,idade ile se manterem os soltlados 
de policia ligados pela t11sciplina mi· 
litar. 

O illustre Jeputado llelo~l9.• dls~rlfto, 
que iniciou este debate, perguntun-rnn 
se o corpo de policia, tal como xcJ 11ch" . 
ampliado pda companhia de lwha, 11ue 
temos na capital, nll.o era eufflciente 
para o aervlco, e por esq açoasrló <li t-



~e que nós devíamos exigir •lo go,·orno 
geral mais uma companhia do hnhn. 
Km apar w responcll ao nobre deputado 
que a segunda parte de sua propo.lç!IO 
era inconvenientissima. por que. se is~o 
se realisane, concorreria para a delklr· 
gllnisaçà • de mai~ um coq1o de linha, 
da mesma ror ma quo os pequenos des· 
tncamentos concorrem para n indisci-
plina do corpo de policia. 

Ora, Sr. presidente, se a ralta di> ·li~
clpllna do corpo de policia procedo da 
necessidade do destacar a3 praças em 
pequenos grupos para as di versas lo· 
calidades da província, ima.glno V. Exc. 
que disciplina podoriao tor, que iaçu 
poderia ligar os di versas corpo~ de po· 
licia municipal. organisado~ Bl!gundo n 
typo que o nobre deputado doscrevoo e 
dtz·nos um dos principio3 do nossa ball· 
lleim política: ou da bandeira dos nos-
sos maiores! 

Srs., o c•1rpo de policia compartilha 
tlOl Jois caracterisllco~ e 0110 pode 
ahsolutamonle pro~tar b~n • serviço•, 
se1n que eotejao ns 1 raças I igadas pela 
di$ciplina mil .tar. 

O alvitre lembrado pelo meo nobre 
amigo re1u·esentante do 9.• distric10, 
para se elevar o nível mornl ti" corpo 
do policia- a diminuição do nuru11r0 
das pr<~ç:1s o ol ovuçilll d·> suldo-nllo ó 
nb!olutumenlo sutllcienle. 

Sr$., OÓ$ precisamos tio concur~" da 
nobre minoria para consegutrmos o 
grande desideratum. do elov:lr o ui vel 
moral das praças, afim do que ella• ntlo 
Mjl\o, como têm diL'l o• nobres dopuln-
dos,as principaes promoLorus do desor-
dens na proviocia. Precisamos de faze•· 
r.~toques no regulamento do. corpo, no 
~en lido de se estabelecer ma1s rtgur na 
admissão o engajamento dns pra~~. 
afim de que. corno acootece, nao sujao 
ace•tos nas localidades, pelos comman-
dnnles dos destacamentos ou pelus d&-
legu.dos d~ polh:ia, i ndivi~u · os co;uple· 
t amento 1ncapazes, phy$tCll e rnorul-
mente, p:~ ra o serviço quo ~o propoam 
dosempeubar. 

O individuo, quo pretender se enga-
jar como soldado. de policia,deve se.~ ut-
~poccionndu pb•~•camento e,=~lem d 1sso, 
deve a presentar altestado de e<tpacida-
do mora l para pode1· ser admillido. 

E ' lambem iodtaponsavel que us o~· 
6c!aes do corpo touhao 1odn a m .. rah· 
dado e r ounao haliililiiÇcJils especiaes 
mili tares . 

.(>ara conseguir mos isto, aceitamos do 
muito bom grado o concu•·so de lodos 
os nobres deputados da minoria. 

Disse o nobre deputado que 800 pra-
was 01 10 sufllcieDto$ para O policia mOn• 
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t.J h rrovincia, e, pat·a provul-o, ti· 
tou o facto que se d.â no lugar de sua 
rc~ iJenciu.. "nue lia muiLus ruezes .a 
gual'•la d11 oallea é feita apenas por urn 
~argeu to, btvendo,eutrelanto,a l1i gran-
de numero do presos. 

Sr. pr~sidente, Col-me grnto ouvir 
a t1eclaraç:lo, quo logo após fez o Db-
b ·e deputado, do que es-o sargento 
acabava do ser prornovitlo ao posLo de 
alferes. 

O &·. M enelio:-Soffreo injustiça 
até agora. 

O Sr. Lemos:-Eile tem 2'2. annos 
do praça .. 

U Sr. MeneUo:-25. 
O S1·. Lemos:-Ja vê que es!a in-

justiça nlto pode ser levada á contl\ 
do partido liberal, porque até lSGS 
OitO $argento tUlOI'O na campanha do 
Paraguay; depois viorllo os amigos 
du nobro doputado e o mantivorão sem-
pre no pnstu oe inftlrior. Só ba muito 
pouco lemp '• segundo estou in for :na-
do, foi quu o honrado presidente desta 
prOVIIICill, o Sr. 'l'hoopbilo ouoni, teve 
conhecimontu tlu moJo porque osso 
>at·;;entu desempenha v a suu:1 dever.es, 
o na pr imeira opportuni•lade o numeuu 
alferes, reparando a..;~i m a injustiça 
que hadào foitu os amig·•:l do oobro 
lloyu lado, talv"z por •guornrem essu 
circumstanc as quo olevnrtlo o merilo 
d"c.• te ><lrgenlo. N«o quero com isto 
Cazor accusação ao guvorno do par-
l do conserv .. dor. 

O Sr. P1·esiclente: -P~ç-> a'l nobre 
tlcpulado quo ru:1uma sou di:curs<>, 
porque a hora o~tâ a flndnr·s'l. 

O 81·. Lemos:-Sr. presidentt> so 
aclopturmos algumas moditlas UI) s~nl i
do tlc olugir p.tru a policia estas garan-
ltas na vc~si:to do eng.tjamento das 
praças, ou creio que cons~guiromos 
ulguus molborumoutus, porqull a re-
ducção do pessual do corpo, lembrada 
pelo uobrd daput.1do, n:lo ~atis fa?. 
ubsolutamenle o~ fins quo S. Ex. tom 
em vist:l com ella. 

Por.t~oto , eu entendo quo o corpo 
do pohcm m1o poJo ser ;omposlo ape-
nas de 800 praças, que será numero 
ill'lufllciento p 11"11 o serviçu de uma 
pr••nnctu Uo vasta, como a noss-1 0 
p•lr cujo !O~o so acha dtssenuoada u~a· 
popu la~llu J& b.t • lanle grande. 

Eu julgo ntã insufficteote o numero 
de praçu fixado pdlo projecLo, tanto 
que no sonhtln do augmental·o hoi de 
oppor tuna mento olferecer umaeljlllntla . 
Como sabem os nobres deputados. é os-
~1lo a2resentar-ae o~lro~ecto de torça 



publica tal qual veru proposto pelo go· 
vern~. para oa discussa:o emendar-se~. 
se aa.sim for preciso. 

St·. preshleote, e. tou por demais fa-
tigado ; como di~se, meu estado de ~ao
do nllo perm;tt ia at é que eu entras.~e 
nn>te debate. 
110 Sr . .Drumonà:- Tom f aliado bri-
Tiiantemeote. (Apoiados). 

O Sr. Lemos:- Portauto, vou sen· 
tar-me. 

Nao sei se deixei de respnoder a nl-
gumo da~ considoraçõe'l do nobre de-
putado; ma~, se o Hz, foi por achar-me 
!atiga.Jo e incommorlarlo, e nãu porque 
toclos OS fOIItoll de 8CU diSCUr•O 11110 mtl 
mereçllo a maior eonstderaçllo e a t-
1ençlo, como tudo quanto diz S. Exc .• 

O Sr. Menelio:-Muito obrigado. 
O Sr. Lemos: - Mas, turno esta dis-

cusslo promette ser muito larga e 
com toda ra5IO 05peramos que a nobre 
oppos:çao illust re &>te dl<bate com " 
cooeurso de su.as luzes, é provavel que 
eu aindn ,·olte à tribuna. 

Creio, Sr. pre~idente, ter jus tificado 
as i.ieas contidas no projeew n. 104, 
que elaborei de accordo com oa meus 
d ignr s companheiros de commi»ii•l e 
com a proposta envt:~da pelu poder a .J -
ministTllt ivo. (Muito bem; muito bem. 
O orador é cumprimentado por seos 
amigos). 

A discussllO fica ai)iada pela hora. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Categorto. de villa. 
Continua a ~egunda discuss!o do pro-

jecto n. 18, que ele'·" A catl'gor ia de 
villa o a• ra1al de Nos!a Senhora do 
Carmo da Bagagem. 

O 8r. Rocha Fro n co r - Sr. 
presidente, offereçc um ad .:ll t ivo ao pro-
jecto em discussão, para o restabeleci-
mento, ou notes, explicação rlns divisas 
exl~tentes entre as freguezia ~ de Matto-
~inhos e Jequitibá,no lugar denominado 
Saco da Vida, aquella do muoicipio de 
Santa Luzia e esta de Sete Lagoas. 

A rasAo é porque nesse lugar reside 
u m cldad llo. Manoel Lourenço da Costa, 
quo ó eleitor em Mattosinhos e tem sí:lo 
aemrre qualificado jurado no município 
de Santa Luzia; mas ull1mamente tam-
bem o foi oo de Sete Lago!IS, e como te-
nha deixado do compurecer nhi. tem sido 
J!lllllado, o que lhe tem cau~ado traba-
lho e lncommodo; e tudo islo vem de 
n llO serem as divisas bem claras entre 
os dous municípios. 

E' a raslo porque otrereço o sfguinte 
addltlvo (14}. 

S40 JldQt e apoiadOI OI ll'I Dfntet .· 
• 

AddllittO$. 
N. 1 (ao a rt. 2.• do projt'CIO ). 

Art. 1.• A divtsa entre as freguezias 
de Mattoslnbos e Jequ1tíbá , aquella do 
mu01clplo de santa l.uzta e esta do lle 
Sete Lllgua~. nu lugur denomio.ado -
Saco da Vida - . continua a ser a es-
trllda velba, cbama.Ja do Sertlo, qu., 
desce por uru espigão até o rioJequ1t1bá, 
Ucando pertencen.Jo a Mattosiuhos o dito 
Saco da Vida, aonde residem o cidadllo 
Mauoel Lourenço da Costa e outros, o 
todu o territorio que fica á esquerda da 
ref .. rhla estrada, descenao-se por elln. 
assim como lica pertencendo ao Jequ r-
tibD. todo !l territorio qut~ llcn à di ruiU< 
da 111esma. 

Art. ~. • F icam rtovogadas as disposi· 
çOo11 em contrario. 

Sula das sessõas, 5 de Setembro l!o 
18lS2 - M c. da Rocha Frat1co, P. ue 
V. Teixeira da Motta, Pafa:4o, Jose 
Ru{!110, WetiCeslao. 

N. 2. 
Art 1.• Os limites entre os munic!· 

pios de Entre Rios e Bomnm serllo: !la 
r'az.,ntl~< llo Campo ltetlonllo ao alto rlu 
Jacat·unolà; continuando pelo espigão 
me~tr11, agua~ vertentes para o rio 
S. Malhou~ até o alto tio Garcia. tleste 
110 mosmo ribeh ào até o r io Paraopoba, 
comJtreheno!en.Jo o terrilorlo de Knt•·o 
Rios á mesma fazenda do Campo RE'don· 
llo, a do~ Va•·e~. Pedra de Oevar, ~atto
tilnhos e Samambaia. 
Art. ~.· As divisa' do Curralinho; orn 

plll"l~:llceoto ao município do Enu., 
Rlrs, ~ao ns s~guinles: principiam 1111 
riu !'ará, ontl& Jaz buna o corrego ua 
Areia. o voreste acrma ao allo charmulo 
Cabeça do Peclro, ao espigão do Mao c ... 
bol!o, em rumo d!reit<> & serra do Ti· 
DCICo, dosta á serra da Galga e Cebo!!a 
até o morro da Boa Vista, sempre aguall 
vertentes pat-a o Pará ; do morro da 
l:loa V1sta, e~pigao m~stre até o allo do 
Jacarandá, e seguindo pela serra das 
Vertentes até A fazenda da Roçada e 
Mutuca, e do espigão até o COIT~go que 
d'uhl l'erte, e deste ate o rio JJ,·umallo 
flcaotlu lambem pertencendo a este mu: 
nlc!p!o as fazendas dos ci'.ladaos tenente 
coronel Manoel Ferro!ra e João José 
Miranda. 

Art. 3.• . Revogam-se as d isposiçõ.!s 
em contrarro. 

tiala das ses~ões. 5 de Setembro de 
18~2. -Mo,·etzs(llm B . Salts. 

N. 3 ao art. 2 • 
. Art. uni co .. Fica o! levado á cntego-

na de freguezra, c• m a dennminaçno 
de N. S. do Desterro de Entro Rios 0 
districto da Capella Nova cio De~ter:o, 
do tormo de Entre R ios. 

§ unico. A •livisn desta fregu. zia 
principia no r io Parit, onde faz barra 
o corrego da Area, e por este acimll 



ao alto chamado-Cabeça do Pedro-
ao eapigilo do llfao Cabello,em r umo di-
reito t\ $erra da Galga o Cobolla até 
o morro da Boa Vi;~t.u, sempre aguas 
vertop.tes para 11 Pará; do mor ro da 
B~·a Vas ta, e·pigAo mestre atê o ulto 
do Jacaran<lã, e deste ao corrego da 
Samambaia até o ribei rão dos Maias, 
na fazenda dt) tenente Lt'pe, , por es l•t 
abaixo a té á Ponte Nova e doila pelo 
corrogo do Tab. ado até à Cachoeira de 
cima do mesmo cor rego, de$te ao mor-
ro g rande da P edra, e d10ste até â ser -
ra da Bocaiua, aguas vert~ntes a tê o 
alto do Cunha, deste A Samambaia, 
desta ao Jscarandã, deste ao Campo 
Rodou do até As divisas do Rio do Peixe 
e Passa Tempo, onde te1•o principio 
e$ta difisa; revogada, as disposições 
em contrario. 

Sala du a~ssões, 5 de Setembro de 
1882.-H. Sales, Morct;;solm. 

N. 4. 
Offoreço como atldltivo ao p1 o;eclo 

n. l !S o projecto n. 242. 
Sala das sessõ~s. 5 do Setembro de 

1882.- B. Fortes. 
N. 5. 

Art. As divisas da Creguezia de S, 
Isabel corn as de Santa Gllth~tr na silo 
as ~eguint~s:-do ai to da sarrd dos 
Gonsulves até às diVISa& da nova frll-
guezla do N. S da ConcoíÇllo da Volta 
Oraude, licando os moradoras do 
aquem per tencentes. ao m~<oicipio_ da 
Cll r lstiua e freguezta do S. C~tlharana. 

Sala das sessões, 5 de Se tembro de 
1882.-Silt>estre Ferraz. 

N. 6. 
Art. l. • As divis.ts do art. 2.• da 

lei u. 1764 de 4 ae Abrrl ale 1871, en-
t re osmun1cip;os do Ayuruoca e Turvo, 
servírllo tambom de dtvrsaa en tre as 
f reguezias do Serranos e S. Vicente, 
nas quae~ ua:o ~e compreheoderno as 
fa~endu do E~ptaiado, do cídad4o Jcsé 
Vellela dos Reis, e a de Jo~é Erestal 
de Andrade, que pertencerão à fregue-
zia de S. Vi<:(!ute e munic•píu do Tur vo. 

Art . 2. • Na lei n. 762 de 2 de Maio 
de 1!!56, que,..elevou A p.1rochia o d•~
t ricto de S. Vicente Ferror, oude se 
l ê:- e deste cortando em r um o norto1, 
aguas vertentes do Tubollo e Prt.ao-
guerras até a serra&, d•ga-se:-se-
guindo rumo nJrle aguas vertentes do 
Taboa:o e P itangueiras até a se.rra &. 

Art. 3. • Revog!o-so as dispo!ições 
em contrario. 

Sala das stwões, 5 de Setembr.> de 
~8$~-Sü~~Utre Fer:_ras. 
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" -1'. I. 
Fica pertencendo :\ írl'guezia de S. 

IJomingos do Praltl, muntcipio de S. 
~arbarll, a fazenda deno:niullda-Ta-
pcrn, do propriedade de Joãtl Antonio 
•l11 Silva l:'t!noa, ora pertencente A fre-
guezia de S. Autonto da Vargllm Ale-
gre, d•1 município de Marianna. 

Sala das se$S(}es, 5 de Setembro de 
1881 - Drum(}nà. 

N. 8. 
Fica perlendentl" á f roguezia de S. 

SebastiAo do Rio Preto, município da 
Cunce.çllo do Serro, o re1iro per ten-
conto om suci~dade a Jo,é F t•aucisco 
d' A Imo ida Lait.l, Jonqul m Teixeira 
Machudo, Jorge 'l'eixe1ra Machado e 
José Ribeiro de Araujo. 

Sala das sessõ&.<, 5 de Setemhro de 
l88Z.-Drumond. 

Eocetrada a dí,cu<Sllo, 6 approvado 
o art. 2. • 

E' igualmenlo approvado o art . 3. • 
Seguindo-se a discussAu dos addrt i-

vos, sl\o avprllvado!, sem debate, o~ de 
ns. I a 3. 

Entra em di,cussão o de n. 4. 
O Sr. X. da Veiga ~olicita alguns 

Q,~Ciarecimentos para poder pronunciar-
se sobre e !te ad.liLivo. 

O 8r. F - Nuvn1•a•n: (Na:o temes 
as sutiS obser\'ações). 

Os,., Xavier da Veiga declara que; 
conflarlo na p:ilavra do Sr. Navarro, 
ôt\ ~eu roto ao addili v o. 

Encurratla a discuss.1o, e oste apprll-
vado. 

Entro. em discussão o deu. 5. 
O 8r- Xavier da Velgn: 

- :Sao conheço os motivoi, nem elles 
( Jt I\ o npresentados ne!h tribuna, que 
levnrao o nobro autor deste proj~cto 
n a prc,cnbl-o. 

Muii de uma voz tenho me docla· 
rndo infenso á creo.ção do novos mn• 
nioipios, entretanto, apesar disso, in-
sistirei em minhas op:niôes, porque me 
paroco quo ainda nesta sessl'io a a~ 
»umlrlca tt-rA de crear, segundo os pro-
j octo~ que estao em andamento na 
ordam do dia, diversos municípios. 

V. Exc. s:1 bo, Sr . presidente, que 
alguns do! que furão creados em sessões 
anteriores auwla Mo forão insta llados, e 
no omtanto o prurido do elevar a vrllu 
pequenus lugaros, JlObres freguezras do 
~ert11o, contiuua a animar a ruu1tos de 
n1ssos collegas. 

Qual o motivo de utilidade publica 
que tae1 medulas aconselba 1 

Com relaclo a Mte projecto, que ra· 
eõea o JnstitlciQf • 



3 1.4 

A parochia d" CJromantlel , se nllo 
me eng•no, pe r tence ao município do 
Patrocínio, quo é pJuco poyoado. 
· (}Sr. O~ario:-Tem mais de tr inta 
niil habitante! , 

O Sr. X . ela Veiga:- Creio que V. 
Exc. eetâ onga~;~&Jo. 

O Sr. Olegario: - Tum cercll de 
32,000 babitau~. 

O Sr. X . ela Yeiga:-Quao~ os daJus 
em que se funJa o nobre depu tado f 

O :Jr. Oúgario:- 0 município dava 
78 eleitor<)S e, correspondendo cada 
um a 400 habi tante~, a hi e~Ulo cer ca 
de 32,000. 

O Sr. X. ela Yeiga:- Aiuda mMmo 
aceitan•I•J e11te a lgari$mO, cuja ba~e 
11liu é incer ta , V. Exc. ha de convi r 
que e lle nl u justiftc:1 pu r si só a mo· 
dida , poi11 é ~11biJu q ue u• municip o~ 
deuo1oinarlu~ do sertl o silo pnbr01. 

O Sr . Olegario:- Nao ap·>iadu, este é 
muito rico. 

O Sr. X . ela Veiga: - Poderá ser no 
futuro. P resuutemeuw não pod.e mere-
ce r tal qualificatovu. 

·O Sr . Oltga r io;-Actualmente. 
O Sr X. ela Veiga:-0 u •• bre depu· 

tado lera rasão se, rela livamente a 
e~ to muoicipio, rerere-se á ri'} ueza do 
aul" e sub-solo, r .q uexa q ue vromet-
te-lhe um futuro pruspel'u; mas o que 
é certo é q ue ainda nllo ha a li i actu-
n I mente ind uslr ia eon~ide,·avel, nem 
lavoura par.1 ex portação, o que. quanw 
ao mais, su~s riquoza:s nlu estão_ ex· 
plora•liiS 

Os municípios do ser talo sllo criaclofds, 
a s ua lavoura é mesquinha, uo m pude 
de ixar de ser, &m r "'sao da fal ta de 
tr anspor te dos seos productos para os 
mercado; con:sumidore:s. 

A crcaçllu, pll is, de novos mun icípios, 
sobr&t ud.J nesta zonn, uao t l'az outr., 
r esu l tado, ~enlo onerar os povos por 
meio de novos tributo11 e agg ravaçao 
dos existsn les ..• 

O Sr. Olegario:-Desrle que sllo el-
los 'l ue pedem ... 

O Sr. X . da Veiga .... pa ra paga-
mento dos respectivos empregado1. Si 
consultarmos a cossa lt>gislaçAo, vere-
mos que n mator parto dus tr1bulo:s a r-
J'ecadados por esses munioip1o; dosertllo 
ê applicada ao pagamento do secr eta-
r i<>, do procuradur , do1 Rscaes etc., e 
quasi nada sobra para as obras publi-
cas; en tretanto o pobre !>OVu, que quasi 
n unca é uuvido nessas 8 olicitaçõe.t ... 

O Sr•. Olegario:- Ha representaQ4o. 
O Sr. X . ela Veiga ... que em geral 

f&rW~ dG ipdivíduoll se41uioso• de exer· 

~e:-em influencia officinl, é quem, por 
v a de reg ra , tem de carrega r com os 
onus da s•ltis faç4o dos tas poquonus vai-
da~es, muitas vezes paer1s o u sert.a-
neJ&S. 

Antes uma pequena pa rochia , Bores-
cen te, cheh de v ida e animadu pelo 
e•pirito de ind ust r.a e amor ao tl·aba-
1 h o, do que a ma v illa ou c idade som 
elemento• de vida, eou1pletamente es-
tacion~&rl a, pobre, como s&o em seral 
toda" as do SJrU o. 
Di~so o nobre dep11tado que tom re-

pre:;eutação em sentido favor&\'el a 
med1da. Mas repres~ntaçào de q uernf 

O Sr. 0/egario:- Du povo de Coro-
mandei e do dist ricto da Abbad ia do 
Douratlo. 

O Sr. X. da Veiga:- E o nobre de-
puh•lo ~abo q o ai é u opiniao dos povos 
do Patrucioio? Pois nllu 811<1 tumbon1 
partes 111teres•ada• 7 N:lo devem tam-
bem ser ou v idos f 

O Sr. 0/egario:- :1/ao t "nhll repre· 
sen 1ação, IDu> tenho cartas de pes 1oas 
in8uentos do Pat rocin' o . 

O Sr . X . ela Veiga:- Srs , em geral , 
toda freguezia q ucr 1<0r viUa. Si pre-
valeccs~e para e<sa ulevaçlln só a \'..oD-
t~de dos povo$ da parocbia peticiona · 
rta , ndo ter amos menos de 400 muoi-
cipios a croar. 

Isto me parece subvcr;ivo de toJus 
as boas normas admini:.t rativas e al ta-
mente pernicioso à cnuSl publica. 

Se hoje a te ndermos á representa· 
Qllo do pt~vo dt~ Curomaodel, adm1tmdo 
q~e a repre•eoh çAo sej'l de ~ua ma· 
x1ma pa rte, o q ue nAo soJa uma solici· 
taç~o feita somente JYir wdividuus que 
aspu·am empregos municipaes, nllo 
v.amos cornmettur uma grande injus· 
t1ça, nt\o é manifesta a incooven:eoc•a 
publica d~ se de~ralcnr de municipios, 
em conri oções Ja pouco lis •ngeu as, 
como é o do Pa trocínio, sew audieocia 
sna siq~e~, . freg uezia.s para eompo·it;ao 
do mun1c1pto novo f 

A creaçAo de urn municipio,Sr . p re-
s idente, importa na media 50 ~ rle 
elevaçilo sobr e os imp osbs rnuuici-
paes, porque ha augmento do func-
cional b mo, des,;a verdade1ra chas a . 
de~e cancro. que ameaça cada vez 
ma1s 011 no:s,. cornpromottidos coft·es 
publicas. 

Devemos, Srs ., por todos os mllJo.~ 
combater es ta tendencla, falai para 
os orçamentos e fatal para a rPgonern-
çao dos costumes publieos, porqu~.euu1 .. 
11 ugmeato du !oo~:Ciooallsmo vai tluu-
bem o elemento qae tanto contribue 
para aba~r .. enera lu c lvicaa do pala.. 



Em regra, aquelles que visilo M ,·an-
tagens de cargos 1 emunerados, que se 
deixao seduzir ;>ar ellas, sacrilll:llo um 
poueo> de sua propria h berdaae e auto-
nomia, sacrificAo mesmo nil.o raro a pro-
prla independencia lle esplr1to para 
p11derem assim gozar. em todas aa sltua-
çõas polHica:~, duquellas vantagons, 

D'ahl, Sr~ . • essa decadencia man iftls-
ta do esplrito n.acional, .contra a qual 
devemOll reagir, ora Impulsionando as 
icdustrias, ora restringindo o fuliccio-
nallsmo aos limites strlctos das neoos-
sidades sociaes. · 

Se a nobre maioria se dispozesse a en-
trar em accordo llOm a opposiçi!.o, po-
de ríamos dar um grande passo, que por 
s1 só tornaria memoravel esta sessil.o 
da assemblea provincial; . era red,uzir-
mos em um terço. o numero dos mo.ni;-
ciplos existentes oa província, cerca 
de cem, quando sessenta ou seten ta bas-
tariil.o nas nossas c i rcumstancias ac-
toaes. 

•remos municípios, Srs., dos quaes só 
vêm inconvenientes e dlatculdades pa1a 
a adm1nistraçao, Kntretan tll, apesar 
disto, ainda projectilo-se novas vilh.s, 
com a, quaes querem os nobres depu•a-
dos este anuo fuzer presente de gr~gos 
a muita9 localid'ldes. 

v Sr. M odeslino:-Quasí sempre é 
mesmo um presente fatlll. 

O Sr. X . da Veiga:- Aprecio mui to 
o auxilio que o nobre deputado pre-
st.a-me com a sua autorisada opinião. 

Sr~ .. esta~ represeutaçôei parcines, 
es tes pedido~. qu~ frequentemeuto tra-
duzem apenas . o iotere~so de m~1a du-
zia de pretendentes, ndo devem fazer 
peso n_as nosi_a! del:~orações. S b a tn-
tiuencJa dectstra e JDcontrastavdl de 
algumas in fi utncias loca os, p ,r sua vez 
ao serviço de ambiciosos v ulgures , 
toda parochia quer stlr villa_. Nao será 
para satisfazer essa t~ndenct~, embora 
acreditando prestar bom servtço, que o 
illustre deputado, digno autor tio uu-
d itiv.l, quer que elle seja approvad .. f 

O Sr. Olegario;-Está enganado; nâo 
é essa a unica rasâo, h.a outras, e quo 
silo d' gnas de serem tomadas em con-
sideraçao pela assembl.,a. 

O Sr. X. da Veiga:- Si o m .. tiro é 
0 qua refiro, fõra melh11r fazer-~e !ogu 
uma lei geral:- ficAo elevadas~ nUas 
todas 1s freguezia~ da provlnc1a, e à 
cidades todas as villas, ou, por uma 
vez todas as parochias á ctdades, com 
0 q~e se contentaria a m~ita g~n te. 

E' crença inveterada no tnterwr, Sr. 
presidente, que uma villa, desde qu_e 
adquire forua de cidade, oll.o pode m.us 
ser eupprimida. 

· D'ahí esse em11enho para se c.onceder 

:n~ 

ne.,(a' DS-l('m biea os foros do cidade. a· 
qualquer volleta, e facto que con.stan-
t.Jmente succ'odo e contra o qual- ja 
ninguem Sll oppõe. 

Sr presidente, sem q.ue o nobre de-
putado demonstre sa ti sfactor ia.men·-
to a ueces,idade ·da me~iila que pr opõe, 
sem que prove com árgnmentoe ·pro-
celleotes quo o município do Patrocínio 
compurb este desfalque, e que o novo 
município, que se pr:.jecta c'rear, tom 
elementos Je vjda propria• ·e Y•fferece 
garantias de permanencia, eu nllo pos-
~o conscient emente· dar o meu voto ao 
seu addili vo. 

Esta norma de proceder, Sr . pre-
sidente, é systematica; t11nto em rela,. 
çil.o aos rnun tCtpio•, como "m relaçlto 
ás comarcas, votarei invariHvelmen-
te contra, em nos~as cirounífltanciu 
actuae$, porque entendo ·quo ja a pró-
vincíá élltá' por demais subdividida, · 
que o serviço publ ico na:o reclama no-
vos termos e comarcas e que há. rasões 
ponderosas que nos aconselhlto a maior 
prudencia e moderação no exêrcicio da 
facuhl.ade '1,De o acto addicional nos 
de•>, d~ legislarmos sobre a riivisl\o civil . 
e judiciaria da província. ' 

V. Exc., St•. pre:<ideote, · qu9 acom- · 
panha com inlert:,.,e a march1.1 dos ne-
!!OCius pulll•cus, nâo podl!rá deixar de 
en t ristecc.r-se an te o quadro doloroso 
da no~sa situação financeira, provin-
cial e geral. Digão o que quize rem os 
optimistas, estamos ameaçado$ de uma 
crise t remenda, de que potle advtr-nns 
a bunca-rula. (Apoiados da mzno,•ia). E 
c{tas alterações torr•tormes, sen:pre 
tend~:nto~ ao augmeuto do funcciona-
lismo, estas creações dó muuicipius e 
comarcas importã11 necessariamente 
em despezas nilo pequenas para os co-
fres da província e do_ Estado. 

Sr3., a responsabilidade destas me-
d idas, grave~ por sua propria nat ure-
za, oito partAncerá a nós da opposiçâo; 
ella recahe toda sobr e a honrada maio-
r :a, que com os seus correligio:10rios 
governao. E' um aviso quo fazemos, 
avi·o dictado pelo patriotismo. Se de-
sejas.~emos nns regosi}1r com os des-
acertos o erros de nu~soJ advorsllrios, 
ficaríamos Silenciosos dia:lle deStas 
medtdas, que considero verdadeira~ im-
prudeocias. 

N!!o de~t.>jamos que nos~os adver~a
rios errem, prHtiquem i nconvenie_nc~1 desde que desses erros, dessas Jocon• 
veniondias resultem nlal es para a prCJ!o 
virícli. e para o Ea\a~o: An~s do tudo, 

• 



:ne jANNAE8. 

o bem geral, que nos cumpre promo· 
nr e tela r . (A poiados). 

Meo fim, fnendo esta.a l'geiras e des-
pretencio9as observações, foi unica-
mente chamar para este pr.~jecto e 
para outN~, quo visllo fim identico, a 
attençllo da illu-trada ma:oria, sobro 
quem recahe a responsabil idade das 
medida~ que forem ndoptadas nesta 
casa. (Muito bem). 
i._ A discuss4o ftca adiada pela hora . 
II;Apresentaçllo t!e projecto ·, requeri· 
mantos e ind:t:açõe~. 

Silo lidos e vllo a imprimir os se-
guintes-

PrQ}ectos. 
N. 252. 

r A' segunda commissllo de f11zenda foi 
pre~ente o N>querirnento da viuva de 
José Gregorio Pereira da Si! v a, e:~.:-col
lootor da Bagagem, pedindo alliviu do~ 
jur->s de 9 % ao anuo ~obro o alcance 
de reis 448$171, verificado em sua 
conta do exurcicio de 1864 a 18U5. 

Considerando ser de equidade a con-
cessão do dito allivio, uma vez que se 
tenha realisado ou se realise o paga-
mento do alcance ruferi do; é a com· 
missllo de parecer que se adopte o se· 
guinte pr•~ecto. 
DIA aascmblea legislativa provincial 
iíe Mina.s Gerae~ decreta: 

Art. unicu. Na liquidaçllo de con-
tas do ex-collector da Bagagem, Jo:<é 
Ort>goriu Pereira 'da Silva, ser-lhe-b!lo 
relevados os juros s .bre o alcance de 
418$171 , veritlcal!o no exerdcio de 
1864 a 1865, desde quo efl'ectue-se o 
pagamenaa, do mesmo alcance; revoga• 
cJilS a~ di:<posições ern contrario. 

Sala das comnri~•õ<~s, 5 de Setembro 
de 1882.-Joao Lui:, José Pedro Xa· 
vier da Veiga, Santa Cecilia. 

N. 253. 
Foi presente á segunda commis.•llo 

de fazenda o requerimento de Luiz An· 
dré Prnto, soldado musico do corpo po-
l icial, em que pede se lhe mande coo· 
t u o tempo em que serYio como menor 
do mesmo corpo. 
• Considerando que, conforme a int'or· 
mé.çlo do com mando do mesmo corpo, 
o supplicante efl'ecti vamente ali i ser· 
vio como menor, e sendo de equitlade 
eur. conccssao; é a commissão de pa· 
recer que se adopte o seguinte projecto. liA a~semblea legislativa provincial 
dll Minas Oeraes decreta: 
IIArt. unico. O goYerno da província 
.dca autorisado a mandar contar para a 
reforma du soldado musico do corpo 
poliçií!ol , l,uilí Aqdre Pinto, o teiDfO em 

qoe sorvio comv menor do mesmo corpn, 
de 19 de Janeiro de 1859 a 10 de No-
vembr.l df1 1862; reçogadas as dispo-
~ições em contrario. 

Sala das commissões, 5 de Satt>mbro 
de 18R2.-Sanla Cecilia, João Lui;ç, 
J. P. XaPier da Veiga. 

N. 254 . • Foi presente A 2.• commissa:o de fa-
zenda u requerimento du D. Paulina 
Augusta 1\fitraud, ( l'IJfessora publica 
cio 2. • grau na cidade da Ponte Nova, 
pedindo lhe seja concedida aposenta· 
tiuria com ordenadu proporcional au 
seu tempo de ~orviço. Pr<•vando com 
atteatados medicos sua incapacidadu 
physica para continuar no magi.terio e 
juntandp informaçao favc•ravel do Dr·. 
nspector geral da instrucçllo publica; 

a supplicaote, parece A commis~au, 
merece fer altendida. 

Por issn é a cc·mmrssllo de parecer 
cjue se adopte o seguinte projecto; 

A assemblea legislati~a provincial 
de Minas Oeraes decreta: 

Art. uoico. Fica o governo auto-
l'isadu a ctJnc· dc>r A D. Paulinn Augusta 
Mil r a ud, prt>fwora publica do 2. • gr110 
da cidade da Punte Nova, aposentadoria 
t:um ortlt>nado prororcional ao temp) 
de aeniço que provar ltaver pre~tado; 
re1·ogada~ as c:ispl)sições em contrariCI. 

Sala d~os commissõo~. 5 de Setembr·• 
cle 1882.-Santa Cecilia, João Lm.;, 
J . P. Xavier da Veiga. 

N. 255. 
A' 2.• commis~llo de fazenda fui pre· 

sento o requerimento de Benjamim Se· 
veriaou da Silva, profe•sur de instruc• 
ção primaria da freguezia de Ouro 
Uranc~. em que pede ser declarado nor-
mnlista. 

Consitlerando que o supplicante Cez 
perante a inspectoria geral exame das 
r~spectivas matarias e {Cii ap, ruvado; 

Considerando que o unico 1uotivo ai-
legado para se lhe negar o diploma 
ele norrnalista foi ter sido aq uelle exa-
me feito fora do praso marcado na por-
taria de 29 de Março de 1875; 

Co>nsiderando, finalmente, nllo ser de 
ju$tiça fitar o supplicaote prejudict>do 
por uma irregularidade que nào f 8 lhe 
deve imputar, por isso que nAo a elle, 
mas â reparti\llO competente cabia prin· 
cipalmente ter em v:sta o pra~o esta• 
belecido pelo go~verno na portaria re· 
ferida; é a commi~sl!.o do parecer qne 
se adopte o s~guinte pr ujecto. 

A assem blea ll!gi~lativa pro v iucn1l 
de Minas Geraes decreta: · 

Art. uuico. F ica o 60verqo autofi• 



sado a mandar expedir titulo do nor• 
malii tn ao professor de in.~trucçilo pr i· 
maria,l;enjamin Severianu da S1l va,em 
vista do exame feito porante a inspec-
toria geral a 12 de Jane:ro rlo 1877, 
no qual wí approv11do; revogada.s as 
diaposiçõe~ em \:On trar io. 

Sala das comm..sões, 5 de Setembro 
de 1~2.-Santa Cecilia, João Lui:, 
J . P . X avier da Veiga. 

N. 2õ6. 
A ~egn.nda corumiS31lu de propostas e 

repreS(ID taçõ>IS de C>UD&ras, â quo foi 
presente o regulamento para a cubran-
ça do imposto sobre penou d'agua na 
cidade de Barbacena, é de parecer que 
se a1opte o incluso projecto em for ma 
de resolução. 

Sala dois commissõe~, 5 de Setembro 
de 1882.- Sanla Cecilia, JoãO Luiz, 
T ocantins. 

N. 257. 
A segunda commissào de propostae e 

representações do camaras, à quo fui 
presente a da camara municipal da ci-
dade de Mr.rianna, acompanhada du 
seu codígo de FOSturas, é de parecer 
quo se adopto o incluso projecto em 
forma de nw>luçAo. 

Sala das cummissões, 5 tle Setembro 
rle 188·~ - Santa Cecilia, JoãO Lui;;, 
Tocantil'l$, 

N. 25S. 
A sognnda commissAo do propostas e 

r epresentações de camaras, tend<> exa-
minado o codigo de pusturas eo\•indo 
pela camara municipal de Barbacena, 
é de parecer que se adopte em forma 
de resolução u inci uso projecto. 

Sala das commis~ões, 5 do Setembro 
do 1882.- Santa Cecilia, J o:Jo Luiz, 
Tocantins. 

N. 259. 
A assemblea legislativa provincial 

de Monas Geraes decreta: 
Art. 1. • Fica elevada A categoria 

de yllla a fr eguezia de S. Caetano da 
Vargem Grande. 

§ unico. O novo município, onde 
h a verá todos ua ollicios de j llstiça crea· 
dOi por lei, se comporá dessa fregue-
z:a e da de S. Rita do Sapucaby, des-
JDelnbrada do município de S. Goosalo 
do Sapucaby. 

Art . 2 • Ao município do ltajubâ 
ficara o pertencendo as freg11ezias de S. 
José dos Alegres e de S. :)ebastilu da 
Pedra Branca, de:lmembradas do mu-
oicipio da Ohr .atioa. 

Art. 3.• O novo muo1cipio perten-
ct~A a comarca de ltajubâ . -

g ,\ rt 4.• Ficllo r<lVognrlall as rlispn-
s•çtlols oro contrar io. 

Sala das aessu~~. 5 d11 Setembro de 
18:!2.- Silvestre Ferraz, Olegario, 
Nuno Lages. · 

N. 260. 
A asaemblea legislativa provincial 

de Mina-1 Geraes dPCrl!ta: 
Art. unico. Fica o governo autori-

llndo a de~punder, de~de ja, pela verba 
-obrai publicaa--,aquantia necessaria 
C01u !l e<•n:~trucçAO da estrada que de 
Lavras Velhas và à p11nte do José de 
Custro,ua faz'lndn da Pirangn, puss,n-
do pelo Ge. to•ra e a rraial da Barra 
Longa. 

lhclo rov11gadas aa disposições em 
contrario. • Sala das sessõe~, 5 de Setembro de 
1882.- .l/. Fauslino, S. Ferraz, 'Mo-
retzso.hn, Wenceslau, Rocl!a Franco. 

N. 261. . 
A assemblea logislát iva pro\·incial 

de Minas o~rae~ decreta: 
Art. unico. Fica o governo nutllri-

S!ldo n despender, pela verba-obras 
publicas-, a quanti11 necessaria com a 
factu ra de uma ponto sobre o ribeirllo 
do Peixe no ar• aia I da Saude, do 
tormo de M:mannn, em dirocçJ.o à 
ponte do Soberbo no lugar denominado 
- Curro-ou em lugar que Í•lr pelo 
ongeoheiro respect1vu julgado mai~ 
e<•nveoiento; revogada, as dispJsições 
um con lm rio. 

Sala das aessües, 5 do Setembro do 
1882.- M. Faustino. 

N. 262. 
A ass~mblea le(pslativa proJ vincinl 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica e lera lo á catego· 

ria de freguezia o districto policial do 
N. S. da Piedade,do município da Ponte 
Nova, tendo por div1sas 11.9 do actual 
districto; revogadas as dispos:çües etu 
contrario. 

Sala das sessões, 5 de Setembro de 
1882 - M. Faustino, Wenceslau,Josc 
Hufino, Roclla Franco, Santa Cecilia. 

N. 263. 
A asibtnlilea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo da pro-

vincia auwrisado n mandar vender em 
hasta publica o terreno sito atraz da 
cadea dc~tiL capital , o qual fôra com• 
prado pela provincia para se cuustruir 
nelle o cemiterio publico; r evogadas 
as dispos ções em contrario. 

Sala da~ ses-ões, 5 de Ag.os~ de 
1~-Moret.uolm, C. S671a, Santa 
Cecilia, Tocanlin$, M. F~{o. • 



:n8 · 
N. 264. 

A asremblea legislativa provincial 
de Mina:~ Geran decreb: 

Art. l. • Fica o presidente da p;o-
vincia outorisado a modificar o~ c JD• 
tratos celebrados· com a companhia 
Unillo Mineira, medl~ante as seguintes 
bases: 

§ l. • Fica a companhia exonerada 
da obrigaçlo de construir o ramal para 
a cidade do Mar de Bespanha, obri-
gando-te a cetler dos privilegies de 
zona pars a construcçllu do dito ramal 
â ernpreza ou emprezar ios que f& pro· 
puzu a leval-o a ~fl'eito. 

§ 2. • Fica neste caso o presitleote 
da província autorisr.do a transferir 
oa pri vllegios e favores, que â com· 
panhla Uo11o Mineira silo garantidos 
pela lei o. 222i, ao empruario ou em· 
preza qae se organisar para construc-
çlo de am ramal de estrada de ferr..o 
da cidatle d.o Mar de 8611panba â es-
taçllo rto Cbiador ou outro ponto mai~ 
conveniente da estrada de ferro D. 
Pedro 2. •, podendo prolongar-se até o 
arraial do Aventureiro. 

Art. 2 . • O presidente da província 
fica aatorisado a substituir a garantia 
de juros sobre o cap1tal max1mo de 
800:000$000, pelo praso de 30 sonos, 
pela ~uLnnção de 9:000$000 por k.ilo-
metro, $& a t>mpreza ou empre~ario o 
preferirem. . 

§ 1.• A empreza ou empr.>zarlo, que 
ae propuzer a construir o ramal para 
a cidude do Mar de Hc~p:1nha, come· 
çarâ os seus trabalhos d~ntro do pras~ 
110 18 mt>zes, da data da assi~natura 
do contrato, o deverá coocluil-oJ den-
tro do p•Rso do 36 mezes, da data da 
lnauguraçlo dos trabalhos. 
~ ~-· U governo proveucial n·qui· 

sitará do governo geral isença:" dos di-
reitoS de importação e fretes para o~ 
materiaes de construcçlo e trem ro · 
dante do dito ramal. 

§ 3. • As plantas e or~amentos se-
rio apresentados ao governo, para se-
rem devidamente approvados, no praso 
de 12 meze$ da assignatura do contrato. 

$ 4. • No contrato para a conatrue> 
çlo, u~o e gozo do ramal do Mar de 
Hespanha serâ incluida a clausula de 
rour6AO da estrada e seus acces~orios 
para o domínio da provinoia, no fim do 
praso de õO anno~. conta dos do dia da 
inauguração da ultima secção do mes-
mo ramal. 

Art. 3.' Para o pagamento da sob-
yenç!o kilometrica ou garantia de 
;1U01! -eoa. O rreaideote da proYinoia 

autorisado a lazer as neeeu:~rlas op<'· 
rações de credito. 

Art. 4. • Ficllo revogadas as dbpo-
siçllea em contrar io. 

Sala das ses>lles, 5 de Setembra de 
1882.-M. J . Lemos, Menelio Pinto, 
P aia;ao, Moretzsplln • .Drumond, Mi-
randa Ribetro. Sarna Cecilia, Jose 
Ru{ino, J. P . Xav1er éia Veiga, H . 
Sales, Tocantins, Olegario, Rccha 
Franco, A. Zacarias (com re.s/l·ic-
Çdo), Sales Peia;olo, R . da Luz, A u-
gusto Velloso, Claudio .Duarte, JJ a-
noel F ulgencio 

Requerimetttos de commissOo. 
O Sr. Santa Cecilia apresenta, por 

parte da 2. • commissAo de ÍIIZeoda, os 
seguintes: 

As commissõea2. • de fazenda o o:.ras 
publicas, â que fo rll~> presente:s l\-
r.·pres~ntaç005 das camnras munic:-
pall.i de Patanguy e S. Sebasnillo do 
Paraiso, pedindo quotas para diver-
sas obra:s pubhcu em sous munici· 
pic1s, sao de parecer e requerem que 
as mencíonadas repreoentuÇ(!es sejão 
r. mettid.a~ á comm1ssa.o d·: orçamento 
para serem attendidus, 58 ~tssim o 
perm:ttir o O$tado finaoceiru da pro-
víncia. 

Sala das commissõcs, 5 de Setem· 
bro do 1882.- Santa Cecilia, JoOo 
Luaz, Drumoll(l, X. da Veiga. 

Foi presente á 2. • com missão do 
fazenda o requerimento de Feronndv 
José Soares Moreira, tbesourclro da 
secretaria da policm desta provín-
cia, pedindo grattftcação por conservar 
sob sua guarda dinheirt s que recebe 
da directoria dd fnz!lnlla provincial 
para di hgencias policiaes. 

Considerando que, oonformo o reque-
rimento, nada pode resolver a com-
mis.Ao, vasto que o supplícante pede 
a consignaçdo de gratificnçãu na lei 
do ox:çamento; é, pois, de parecer e 
requer· que sPj~ elle enviado á I. ~ 
coton'iis~Ao de fazenda, a quem com-
pete conhecer do pedido. 

Sala das ~esslle~, 5 de Setembro de 
1882.- Sama Cecilw. X . da Veiga. 

Forllo presentes à 2. • com missão 
de Caz~nda os requerimentos dos t•ro-
Cessores • de Queluz, Jollo Martins do 
Sous11 Leal o D. Ann1 Balbina de 
Noronhu Leal, pedindo a consignaçao 
de quota no orçamento para aluguel 
de casa e pagamento do utenais; de 
Bentdicto Jo1quim d'Oiiveira Quite-. 
do vigario José Antoui'l Roongue:-. 
de Manoel J lllltino de Araujo e Joê() 
Bafliata de Araujo França, ruUo~ 



lndomnbnçlo do •livereas quanlin:t P?~" 
olles despendidos 00111 ubra~ publicas ; 
do Yíguill Aotoaio :lt.}'Jilllndq.lioll(ijltO 
de Canallua, 1'8<iindu ;:a cvu~ai!)açiiO 
de quota .par.a 11 rnatrtZ do AJI.I.a,; u 
de: Keaeo~Bqrt..ll pedindo sub.vp nQllo 
á"COmJIIInlna d ]'1'1C& sob bWl ,díreo~ta.o. 

Contideraodu que a conslgn&çto das 
quantiu pldidaa em leis nT\l)sa' .nro: 
llu efl'tito contrario ao q u11 reqp~·~~n 
os supplicaoJes, denndu,. purjantu, 
eer ooo~igna.da.:s.na lei du orçame.nto, 
se aa.itb. o permiUif o estado lloau-
ceiro da provi.ocia; é a cumm1asllo de 
parecer o requer quo os altud.dos re-
quorime!iltoS sej4u remeUidOf! IX com-
minao de (-nlla. • .. .. • 

Sala dat !!OSSi!es, 5 de Setembro de • 
1'882.--.SIIIIt4 Cecilia, João Luiz, X. 
da V-eiga. 

A' 2.• commi1M11lq de faz~nda fui pre-
-séd~ o req'Íil!r-imenlo, em que A,!HOuio 
Pedro Bah·a da Rocha, escrivao do 
jury do termo do Pllanguy, ~de a 
cons gnaçao, n~ urçam~uto muw .. apal 
-da' r8ij.(JOCtiva c:trn11ra, . do .oeces.sario 
credito para o pagamento d.o quo lhtt 
é devtdura a m&ma camarj, do cus1ú 
jodÍCIII84. 

Coositlorando que á conuniSllolo. do 
razenda municipal compete conhecer 
do podido do suppl.ulaute_. .~ do pare-
cer e requer quo soJa envtadu .o reque-
r imento á· aal udul.ll commamo pura 
atteud~:l·o e<omo fur de d Çdito. 

Sala das ses,ue6, 5 de' Sütomllro tle 
1882 . .:.:..Sanla Cecilaa, João Luiz, .\ . 
ela Veiga. o 1!8r. Prell!llde nt.e : -0' pare-
~r que acaba de ser apresentado pdl" 
nobre deputa4o relator da ~. · cum.ul:>· 
6Ao de Iueuda, como dous ou tro• da 
mesma commi~o. que se ach3o sobre 
ã mesa, \Gr!PlU pgr,I\JA [,.e~u,orp!'ento~ 
par a que se env1em ns peuçoos 3 l. 
cuDllOÍ.'Il!.I O de faz11ntln. A f!!CU I'Cr, e~
tes par~es sao coulr-arws no r'lgt-
mento; porque., trala!tdo-se de ••ssu•ul'-
tos de io\Gresse par ticular, somente a 
2.• commissao de I~zenda er11 .~ompe
teaile para de\)~s ~~ma a· coub~~•mon~o, , 
exaruioar o dtrellJ do~ peucwn.nnu~ 
8 dar parece~,'deC~nndo ~u andefcnudo. 
Vl'jamos o que dtz o r~gamcnl~ a este 
res~ilo. 

A reaoluçll.o o. 505 de 4 do 1ulho de 
1850. pela qual foi ~reada a :t.• cum · 
miS!AO de Cauoda, du: :- . 

Art. 1. • Alem Ju commttscles dp qutt, 
trata •O tunlo S.• 11ft, fl9 \.(u_ r t;l lll"l~lO 
interno, haveri um~ ~u11da comll!•s-
110, d• fálleatla .Provtuc1al, <lua serà ex-·- . 

;tiU 

t;j usiyalU•1JilO nncarl'l'g:ula do e:x,num dos 
l'rquet:•muniM drus partes, tlcnn•~i'l\.,1~~ 
comm.Í!&lo. exclJuiYamcllte, hiCJIIj'l~lda 
d? formar o orçamen•o .da .rec<lit.a. ~ 
desf eza. - . • r ., 1 
'I" Q.,ê ljuo' li 1l!lil:li'' COIIHl\l~lt'' 80'0& r~ 

1 eg-ada <lu estudo da< medid:S~ do .. j.;. 
~nosso. intl• vtdual 6 ;1 2. • commisSI\o de 
tazenda , q_uc ttâcr poth: islliltSr-só' rl~ 
trabalho; onvíanlt'o ás ' pu\iÇões para 
uma outra oou11his811o, que·tem 'Oacrcas 
funcçõu~. muitn lliUtinctus e o~pucl.tCS . 

!Suc:arregada ;\ L.· eqmrlli,sii .... dtt c~ 
"z:em1ã é Xt'III'SI\'<1 nretoto.,rla erganlllaÇãu 
au or~amo11 tu1 ew <), ue OcCII~I\u. p1/derá 
cllü_i1•t!IIIU' fiQ.uh4clmt:IÍui 'C' ,p;.oiYiij~n
crur ~ob. e Oi llareítu' .d.OUI p~r.tii.t ,Po-
derão etlCKriKf ·DO Or~IDODI.O qu6II(Oer 
medtda relu !1 l'it"<l "0!1~._~ materia~ 1 Na o 
J.l'ldll fute1-u,: o reg1rn0uti) lorWdaríte-
mt:ll lfio ·pcolub~,o. , .! ·, • • 

A rt:wlu .. ~.~ u. 9 IV\5 de27 do ~o-yo.a .(-_yv t I 4 ; i 
1•embro de 18_3 t1 ~: , . ' . • 

.A.rt. L• Ew , qu~l9uor das tfl~t'us
s~es d p projcct,4? ·,,fl ·• o~çJ.mjnJ'6 p,l-btlflt:. 
Cl.aln;J,u so .!ui '»•.l}.u·~ a .h~1 f• !o' oh' ofue~

.da subrc nc~"c.os de •nferésse indí'vi'-
·du .. ltlo quntquõr'"natureza.' u • J • 

Sendo a» llll, qual a ·c,.o\•en,ênt:tjl cto 
se l '<l,•nuttec. os r~qu~í·iJúel\tiw-t.c · J.• 
COrRIUJ$3do do ~~i7.enÍla, lj\IÚ tafttU,á!ll ~l ~O 
t.uiU. -colllJlúluncaa P>~,l'i!, ,!lliJ , pnNÇOr so-
bre elltsl A 'luo tlcur;\ redllzida n 2 . • 
cornm .::<~ tlo de Iazcnda,se c lia põao hsWm 
dt:st:UI lttl'•>tl do tutla fOSjiOOsaiJ:JidtÍdP.? 

J I ' 1 
' d u1go, ~orLanlo, quo rtou~ ~sto:qm-

rece· ~s1 cruo ,·br. a6 tllanire.titi'I'J'~n!o 
sobre ncgoclull ind i\'it iU~'e.~,·n:~o l"OII$1u 
ser accat.•·· ,O ku:&lr.,; n<t ... Haudooo e&· 
ruct~r llll'l•l'i\lr(\eil!u •lo t nl~rcsM tmr-
Licu.ur, uu 'o acuito o submó'U'e'rói1 â 
101.u~:au. (~uant? a <l'l llous prnuOII'<l!!, 
quu p:bSO a ler, e u 1111o IIS atehnrjli por 
murlta uuac;~ áql<M~I\tiO; porqllO'jtllgo 
qu<) a.~. • éOJI'uii ·~àü 11o f:ttomla • •tio to 
Ull.l' um par.~cu? 11oílulti\'o, dc'ft!Ttnllo 

;ou inolelul'in!lo ~~~·petições: mÍ\~f pol' 
at1cuçau à conuui~sllll; ~ujóltat"li :\ ·ttc-
llbe nç:\., da ca:<a, con~ull:V~ilo ~o IIPYo 
ou não accuaT-<"~ d o~eclccerel a r(uAI -
q uoi· 'I uo ~f.;:i :l· ~\1a jleci.sitl; '" ; 

O 1!!1•·· X.a"·l rr dn ' ' rlg ut (Nilo 
' tuii\OS (I SOU tii:ICUNO). •' • 

o~··· l"a:Ú_..._,·,o: ~Idem). • 1 
• 'o Sr. •~•w,lque ~~(~(l•l~~'\l). 
Cun:~ultlllla.. 8 S:+' .ybrtt p ~ünl o, 

decult~ t~. ltl I(Uo.l uau j!Udení r'laléllll.w 
u:~ 1 ~uurluh:Ul~•· 1hyllbS' u'q'li«' H ~e
roA-s E!>~ I ,,...,,Hái,~~ lia" Clllltdnt:l muni-. c•~a."~~ \>'ftállgu.r ~ t:J. ~llab•"' tfu t' a-
. rnfso" clüo 'é a\wl·otado.• .. 1. ... ,, , •.• ., 'os·srs· sUnta c4kiJI,wu~ .• tlll.Y~f4 

• , . . .. ' ... . .... 



Dldeto e:r.oneraçlo da 2.• oommlsslo de 
tazenda. 

A casa, aendo consultada, reaponde 
pela nega&in, 

Sendo dada a hora, o Sr. presidente 
marca a ordem do dia aeguiow e ieYaD• 
ta a l16184o. 

24.• SESSÃO ORDINARIA AOS 6 DE 
SETEMBRO DE 1882. 

P&IIIIDIIIOIA DO 8JI.. BARlO Dll COitO• 
.IL\!IDBL. 

SUMMARIO:-UP8DI11NT&.-0boerng6ta doa s ... li&lll& Cecilia e M. Fulgellcio.-t.• 
fUI• da ordem do dia.-~.• lei 1u:a de pro-
JICiua.-Força policial. Dieouroo• doa Sra. 
Morel~tubn e Vrumond.-Eilcerramellto.-
lnverdo da ordem dÕ dia 9, Obeernçl! :a 
doa Sra. Lemoa, M. Fulgeaoio, X. da Veiga, 
Urumolld, Hiu Fortea, l'dodeatiao, C Soao, 
V. Cafi, 8arAo de Conuu•oclel, S. Ferru 
e l'aixJo--M.oçlo de c:uaftaaça. Obaorva· 
çl!ee doa Sra. R. Salea e X da Veiga. 
A'a 11 h ... ras a meia da manha, feita 

a ch'·1wada, achiO-ae presdnte:s 31 Srs. 
deputado•, faltando com causa partici· 
paJa Of Sr~. Auguat ' do Amaral, Jollo 
Luiz 11 Severiano d11 Reseude e ~em p.J.r• 
ücipaç!o o~ St·. Manoel Faus~ino e Tei· 
:r.ei ra da Motta. 

Abrc•ae a .euAo. 
E' liJa e approvada a acta .ia ante-

cedente. 
O Sr. 1.• Secretario dà conta do se-

guint.e-
EXPBDIBNTB. 

O!ficios. 
Um do secretario do g .verno, remet-

tendo com íoformaç<1es o requerimento, 
em que o pr.ofes;or Fraoci:sco Lourenço 
da \Jo.b Garcia peda uma l ícença.-
A's commi:I<Jes 2. • de fazenda, poderes 
e toatrucçao publica. 

Outro 1111 tuesmo, ênv.ando as coohs 
da recei&a e despeza da cama.ra mllJli· 
cipa1 da Campauha, a pruposta de or· 
çameoto e algun~ artlgl)$ addat.tvos u 
posturas da mesma camara -As com· 
mimes de fazenda ·municipal e 1.• de 
propostas. 

Outro do mesmo, remettendo contas 
e 01çameotos das oamarae muoicipaes 
de BaepenJy, Cbristina, Pará, ltabirli, 
Diamantina, S. Jo.é d'El-Roy, Sett.e 
L3goas, Tres Pontas, _Santo Auton_ío do 
Moute, Rio Pardo, P1raoga, S. Maguel 
de Guaobaea, Santa Luzia, Pomba, Pi· 
umhy e B<tm Successo.-A' commtS3lo 
de fahnda municipal. 

- P1liçilo. . 
Uma de Horacio Farnaodes da Veiga, 

escrivlo do jury do termo do Cunello, 
pedtado aber~ura de credito no orça-
~e~&\~ ~~ rear--oti v a oamara para paJ&• 

meoto das custas que lhe silo dev!das. 
- Vouha por lntermedio do governo. 

O &r. iiant.a Ceélllaz-Sr. 
presidente, pedi a palavra para mun· 
du t\ mesa uma repreaentaçAo d.o'l ba-
bita.otea do distr•cto parochia1 do 
P<1rtl. tle Santo Antonio, ,do munici· 
pio do Pomba, resideo&es á margem di· 
reita do rio Pomba, pedindo a sua pas-
ts~gem para o di~tl'icto parocbial e ter-
mu da cida•le do! Cataguazes . 

EstM cidadaos acham -ae á pequena 
distaucia de Cataguazes, e a 9 leguas 
da cidade do Pomba; portanto, é jU!'ta 
a sua ruclamaçAo. 

Peçll, •pois, á V. Exc. se digne mau· 
dar a rufllrída ropreaootaÇâo á com-
misi4o de estatística, allm de qoe esta, 
coo~ultand.o outro$ pedidos que no 
mes uo S3ntido ja se acham em sua 
pasta, dê-lhe d.ert~rimeato. · 

O Sr. M. Fulgencio:-Sr. presiden-
te,& oamarv. mooaoipal da villa de Su-
assuaby envia a esta assomblea uma 
represHotaçAo,em quo pede u· municipa· 
lia •çAu dos impodos daquelle munici-
piu. A reprusentaçAo é longa; nella 
expõe a camarn dcaenvulvidameute os 
m11tivos que a levaram a fazer este 
pedido. 

V. Exc. se dignara envia l-a á com-
missão respectiva, afim de tomal-a em 
cousaderaçao. . 

L• ·PAkTE DA ORDEM DODlA 
2 • leitura de projec/.os. 

Teetu 2.• leitura e sAo julgados ob-
jectos de JehberaçAo os do ns. 241 a 
a 251. 

Força policial. 
Coutioua a l. • discusdo do projecto 

o. 10!, que fixa a força policial para 
o nono de 1882 a 1883. 

O Sr. IUoretz•ohnz-Sr. pre-
sidente, se eu oll.o contasse com a be-
oevolcocla, nllo tó de V. E:r.c., como 
do• distinctôs membros da maioria e 
minoria desla casa, por certo nlo ou~a
ria tvmarapalavra e inlrometter·me na 
discu•sAo do importantíssimo projecto 
qoe se debate, depois de ter ouvido os 
eloquontes Jifcurdos profe.ridGs pelos 
mais di$tinct·>s orndoros desla as· 
semblea. 

O 81·. M. FulgetlCio:-NIJ.o IIÍI\is 
distínctos do que Y. Ex c . (Apoiados) 

• 
O Sr. Moretxsolm:-V. Exc., p.:r• 

tanto, compr1-bende, Sr. prosidouia, 
quAo grande deve ser o meu acanb.muu-
to, quanto devem aer &imidos oe meus 
paasoa, fraoa ! lmfOWDte a mi~~ 



• • 
· voz o com quantas difficuldatlus lutarei 

para conteguir angariar . , ,ympa~ 

t ihas, captar a ut tençllo dos uobres 
membro1, tanto da maioria, como da 
minoria. 

O Sr. Kerd<Jle:-V. Exc:. j a ntem. 
( Apoíoclm ). 

U Sr. Morelnohn:-A posiçllo em 
que me acho colL.JCad•• , portan to, é 
dtfficil Mas; eu entendo que ead11 uto 
de oi>s tem devores imperioso~. tem 
compromi$101 , mnito seríos a dese!D-
penltar e, embora os obstaculos de que 
88 veja rodeado, deve procurar vun-
cel-os, demonstrando assim que pro-
corou cor ruponder á coofiinça com 
que foi honr.1do e cumpr1r roligu;~~
meote o mnodato de que Coi invu. tido. 

~r. presidente, eu niO podia, fu endo 
puto da minoria conservadora, dei-
xar de dizer no que aqul vim, quaes 
aso as minha• ideaa, como entendo e 
aprecio n maneira porque correm 01 
nt~gocioa publicos, o mudo porque S4o 
~~atisfoitaa as necetsidades publica<,quo 
tanto preoccuplio a nossa attenção. 

NAo podia igualmente deixar de, a 
exemplo de muitos distínctos colleg~ta, 
dirigir dosta tribuna um voto de stocera 
gratidlio â aqueUe~ que . co~perarao 
par.1 que eu, posto 9ue mutto lmllle~
c:damente (nao apo1ados geraes), obti-
vesse um lug~r no seio da representaçlo 
provincial. 

O Sr. M . Fulgencio:- Forlo muito 
fel izes na escolha . (Apoiados). 

O Sr. M ortlzsolm:- Talvez que ou· 
tro ruais digno, que algum com mnis 
direito, devesse oeste momento solem no 
occupar a vossa attençllo. (Ndo apoia-
dos ge~aes). 

Ja vê V. Exc. Sr. , presidente, que eu 
nllo porlia por forma alguma ~ulfocar 
os meoe sentimentos d;~ grattd4o pel a 
benevolencia do dist incto eleitorado do 
1. • listricto, que amparou a miul.ta 
candidatura, acolhida tambem por 
membros multo distinct ?s " illust rados 
do partido liberal, p?sto que dellus eu 
nllo houvesse solicitado Uo subida 
honra. 

O Sr. M . F ulgencio:- Isto honra 
mui to a V. Exc 

O Sr. M oretzsolm:- Seja-mo lícito 
dirigir tambem um voto de reconheci-
mento a um dos nossos mais distinclos 
collegu, ao nobre leader da maioria, 
que, por excesso de benevolen~in e tal-
vez porque, convavendo comtgo, tem 
acompanhado a minha corlissima vida 
publica e, por iuo,deperto me conhece, 
d i(Q~"~ U·se isualmente prestar-me 880 

• apoio por occ:t~iiío da nloiçaio provia· 
cia l du l. • dtstrictô. · 
Ao~ meus co-religionuios, pois, qee 

me honrarão com seus. votos, e at>s 
membros do part ado libsral, que. dia-
pensarão-me coadjuvação sincera e e~o 
pontaneamonte, dtrijo um proLe~to tio 
agradecimento e g,ratidllo. 

Sr . presidunte, tenho nota1l0, pt1r 
occasillo do presente debate, que é ne-
cessarío quo cada um do nós e :r. terno 
~. ideas P,Oliticas que professa, a ban· 
detra quo abraçou e aquillo 1)11.0 por 
ella tem feito. Maa, ·olo qu~rendo abu-
sar da paciencia e dn be.Pe.volt~oci& 
d•quelloa que me oaYem (rnfo 4pD&a· 
doi), recordarei simplesmente que, de.de 
os meus tumpo~ academicos até este 
solemne mome!lto,sempre pugnei , como 
C<•ntinn•roi a pognar ,pelaa ideas e pe• 
los princípios do graude ~ patriotlco 
partido conservador . (Muito bem da 
minoria). 

Não venho fazer um elogio proprio, 
mas aquelles que mo conhecem sabem 
que com iot9i ra dedtcação e verdadeiro 
dosintcre;;se, desde que 1nbio no poder 
o partido chamado- da regoueraçAo-,o 
p.trtido liber.1l , eu. unido a um eo-
religiouario muito diiltincto,aasentamos 
a nussa tontla de trabalho ne;ta ca· 
pih.l , tomando n d•reeç4o do .Diario 
de Mitlas, no mesmo dia em que as-
saltou o poder o pa rtido que com tanta 
infelicidade para o paiz (apoiados da • 
tninol'ia) se acha hoje:\ ft•ente rio ~eu~ 
nogoctos. 

U Sr. 8. /<'o,·les:-Assaltou, ndo. 
O Sr. Drumo11d:-Subio legitima-

mAnto. 
O St·. M m·etzsolm:-0~ facto.q fall tto 

mui eloquentemente, demunstranrlu quo 
somente pela ordem e liberdade bom 
entendida, somente pelo respeito á lea 
e JIJlo verdadeiro culto às no~sas io-
s titutçõos, pant.>s esse~ sub~tanci11es do 
programma conservador, poderâ o nosso 
puiz attingir a verdadetra civilill&çiO 
u progresso. (.lfuilo bem cl4 minoria). 

A toda por entras consideraçõu , St·. 
pre,idenle, on vejo que o partido, em 
cujas fileiras me alhtei, é o u.nico quo 
com verdade tem pugnado pelo engran• 
decimento e prosperi•lude da palria. 
(Apoiados; muito bem) • 1 Eu vejo quo o pnvo vive ~os tanto. 
mente tllull•do tod~s :u YOÜs que o 
partJdo, que se diz 'liberal, é obÃiiaad<l 
no poder. (.4patados da minoria). 

O s,• . .DruriiOfld:-com elreito I! ' 
O ~r. M orcl.;sohn:-Os lumtnoeos 

e eloquentes di.9cursos f roferldos l'elO$ 
, 



' 
meus díst in elos c••llc>gas d<J np[IOSiÇão 
1ratente1o oom a maior evidencia que 
o p~rtido li~ral vive sempre exh1b:ndo 
grandes e pomposos programmas, mas 
nunca tratluz em reslidade a~ ídeas 
nellcs contirlas (Apoiados da minorit;). 

O Sr. T. Lage.t:-Porque sempre é 
cbamarlo ao loder e:u pes •i ma, cír-

• • 
cum~tanc•a~ .• 

O Sr. Drumond dá um aparte. 
O Sr. Mbret.:sohn:- 0 p "·o está 

cansado de ouvir promes•as fnllazes e 
nlo pode &bsolutámeotó3 acreditar mais 
na ~lDC··ridade ilesses falSOS vrogr·am• 
ma•, hasteados toda "e~ que é cham11do 
ao poder o par tido actnalmente domi-
nante. 

O Sr. C. Sena : - O do partido conser-
varlor é governar eternamente, sem nada 
fazer, . • • 

O .Sr, M orel:osolln : ...,.. Portao to, Sr. 
preshlente. nlo é pot· systema, nem pe"Jo 
rpero desPjo de fau:er ojJposiçao, que uól; 
~emvre que podemos, prutestamos contra 
a dlrecçllo qàé u partido da situação dá 
aos negocias poblicos. 

Ainda agora. subindo ao podet· o Sr. 
Visconde rle Paranaguâ, V. Ex. deverá 
ter reconhecido que mais uma vez pro-
corou-~ illudlr o povo. acenando-lhe 
com grandes promessas, arvora_ndo o 
g~qde programma., que encerra lmpor-
tantissímas reformas ... 

Uma voJ : - 'E' até um progr.~mma 
moil~sto. 

O Sr. Moret.;sohn .... e grande~ me-
lhoramentos para o paiz. 

O Sr. X. aa Veiga : - Programma ja 
morto e sepultado. 
. O s ... Mo1·et:rsohn : - Mas, Sr. presi-

dente, V. Ex. deve ter visto que ne-
nhum dos pontos desse programma de 
1JI68, nenhuma elas pro'!lessas, feitás â 
naçilo ha sido convertula em re~U
dal.lo~. E si, porventu ra,Riguma co usa se 
faz, é completa~ente fal~eando a~ ba~es 
de nossas inst!tulçõa~. é em sent1dc1 ID· 
telrameote oppos to âs ideas que dizem 
ser -abraçada~ pel'! partido liberal. (Ntlo 
opotados_do. matortal. 

Sr. presidente, está na coosciencia pu-
blica que, quando se trata dos grandes 
melhoramentos S')Ciaes, como slo, por 
exemplo, o eosiuo, a io$trucçllo .. pu-
blica, quando se trata de garanti r os 
direitos políticos 1lbs nossos concidadllos, 
do meio de consti~uir-se o corpo eleito-
ral. que mais tarde é chamado a os~o
lher seus representantes, tudo tem Sido 
falseado: 
. ~o STJ . .Dlumond : - Com effeito I 
O St'. MoretzsQhn :- E as prorllessas, 

rei tas nos grande,s e p~>mposos program-
mas da sltu~ dõmLDante, são cumple· 
tam~nte esq ueci'dàs, nlo pamm inteliz-
men te de ·meras 111 nsões e co o trlstadoras 
çllilue~~~ {Apotaa .. s ao oppostçao). 

. . 
' . . . 

V. Ell·· quo acompanha. sempre a ll)ar-
cha dé nosso• áeqn~imeritôs politiétls, 
deve tíir reconlijl(\ido qpe o Pl\r tld•l}lon-
~rvador , llbsten~o-se de apre.'l6ntar 
programmas e estudando com -&lma e 
seríedade as nossas necesitidades mais 
palpitantes (apoiados da mlnortal, . tatu 
convertido eru le.is-essas.Icleas.que tlllu 
manifesta e abraça,sem graMes prenun· 
cios, sem granda a~fauta, . coosu!~n~o 
simplesmente ps grandes in!eresses pu-
bllcos. (4polados da minoria). . 

,E o chamarei em auxll,io.da. pror.c.slçllo 
que acabo d,e avançar a reforma judiccn-
ria, a rerdrma do elemento sérvil ... . 

o sr .Drumond: - com eft'ei to! .. . 
o Sr. Mor e.;soltn .. • a aboliçdo tlo 1'0• 

crotamerito: .. 
o SJ. X . da V~ga:-So a reforma do 

elem.euto servil ' bastante para immór· 
tali~al-o. 

O. Sr. ]lforel.tsohn ... e ôutras Íl\ntas ja 
realisadas, e que muito d11 perto con-
sultAo os interesseb 'naciorlaes. 

E',por tanto, Sr. pre8idunte, a.ssetçllo 
que nllo pode ser C(I'Otestadcl, que b p~~r• 
ttdu liberal , anounciando sempre pom• 
po«a~ r,.fOI'mas, fazendo cont1nu~s pc·o· 
messas, pr•JCura apeuas ~Iludir o povo 
sub a f11lsa banJejra da liberdade ... 

o Sr. M. Ft•'uenctc·-MuitO bem. 
O Sr. M01·et.:s11111.1 ... em nome da qu:~l, 

Sr .. Pt:~i~e:J~, os mais ~rraves a ttenta-
dos têm si4o commetti<los (opotados da 
minoria. Multo bem). · 

·Sr. presictento, ctesceudo aos tactn~ o 
apreciando-os calmamente, devereis te1· 
notado que, se algumas vezes o gover-
no é sincero o:~. na tlecadencia dos prin-
cipios, surgem vuJtus Qobres como &l· 
r.aiva. que tem conquistjldo o respeito 

.e veneraç«o ,populares, reali~rido ho-
npsta e seriamente seu programma de 
governo... · . . 

O SI'.D1-um011d: - F.ntAo os outros nllc 
silo serios? 

U'Sr. M o,·et.zsohn ... rodeando-se de au-
xiliat'es que bem correspondlo a seus 
elevados Intui tos e procurem restabele-
cer o imperio da lei. é de a.tmirar-se, 
Sr. presidente, que incorrão por tio no-
bre proced.ime~;uo,por tio patriotic6s in-
tuitos, no desag rado e ceusura dos quo 
deverão prestar- lhes dedicado, franc•l e 
leal apoio. 

E' assim, Sr. preshlente, que eril nos · 
sa p_rovincia vultos pro!lmíne.ntes llo 
partido liberal se levarrta,rllo em oppo-
siçilo á S. Ex c., pondo embaraço~ o p!!a~ 
á admfnistraçlo do Sr. senador Meira 
do Vasconcellos. 

V. Exc. ha de se recordar , Sr. pr·e-
sidente, que nessa occasillo o Sr. Re-
oador M. de Vasconcellos, de muitos 
distinétos membros do partido lcbern I 
com assento nesta C&88, aoffreo 11 wacs 
desa.brida opposi9fo, &.I maíQr~s : ·h0$U• 
lidadas .. , 



O Sr. X: da Véfga:- Muil:u vezes in-
justas. 

O Sr.M<rret~lohn ...• porque parecia 
querer pôr em vratica a verdarle hbe-
ral, parecia querer c"rrespontlet· ao 
pensamento do Sr . conselhe1ro Sarniv~t, 
que, em hu.~ r a e abono ~s verdade seja 
duo, conquistou :a admtraçao· de todo~ 
os brasileiros. que reconheceram ter 
ell~ veçdadelro intpresse em que a lei 
eleitorâl fosse executada com sinceri-
dade, com verdadeiras garantias para 
o cidadao brasileiro. 

O Sr. Lemo1:-Nao foi essa a causa 
da opposiç&o ao Sr. senador M. de Vas-
coocellO$. 

O Sr. Moretzsohn: - E eu nao posso 
deixar de chamar em auxilio da propo-
siçao que' acabo de em.ttir as palavras 
proferidas pelo muito di•tiocto leader 
da ma10ria, o meu nobre e parucular 
amigo, o Sr. Dr. R Sales, quando di· 
zia que o Sr. senador, preside,nte da 
província, M. de Vasconcellos, tinha 
opiniões que não erllo siml'lesmonte 
critica:veis,Jtuando tratava de finançus, 
quando tratava de outros assumptos de 
ioiere~se para a n~a província. 

Dizia ent!lo o nobre dllputado que so-
bre quasi lodos os assumpto~ de sua. 
administração o presidento da provín-
cia externava sempre as mai.s ex.tra va-
gantea opiniões, as mai$ contradictorias 
ideas da escola liberal. 

O St·. Drumond:-Foi divergencia 
de opiniões eut mataria fiuance1ra. 

O Sr. M<rretzsohn:-Que S. Exc. 
mostrava-se lnteiramt~ute retrvgrudo 
e nll.o \ioba aptidl1o para o cargo que 
occupava. 

O Sr. Kerdole:- E hoje tem para 
ministro! 

O St•. !t{oretzlolm:-Não parou aqui, 
Sr. p~ideote; uma das \'Oze~ mais au-
torisadas e que hoje tem assento uos 
coos~lhos da coroa ... 

O Sr. X. d~ Veiga:-Collega ddle. 
O Sr. Mat•etzsolln ... collega do Sr. 

senador M. de V asconceiiJs, pro !ligou 
por varias veziiS a sua administração e 
net ta casa ech• Ao ai:lda suas palnras, 
quando S. Exc. dizia que o Sr. st~nador 
M. de Va~coocelll $ era qual outr o lla• 
vid, que atirava constantemente pedra-
dCls ao part1do liboral. 

Ora, Sr. prestdente, pasma,pol'l.anto, 
e admira que o homem retr~tgr~du, 
como foi tido por muitos dos honrados 
membros da maioria liberal, o homem 
que nao pro(~sava jlOID ai~ceridade as 
ideaa liberaes, se ache hoJe collocado 
t. Crente do govern~ do paiz e ao' lado 

tlaquelles quo forlio o;s~u~ mais·crueis 
e ferozes nccusador~! (A.jloiados da . 
mintw~). . , 

O Sr. x , da Veiga:-Chamari!o·n·o: 
àté de imbeciL .. 

O Sr. M. Ribeit·o:- Aguas pas~adls 
não moem ruuiu.bo. 

O Sr. Moretzsohn:-Ja vê, por ten-
to, V. Exc., Sr .. pre.~iüente, ·que nilo · 
e ~em fundamento, sem. rasão, .q,o.e o 
pO\'O o lo pode ab;Oljltamellte dep()sitar . 
confiança alguma oeste vasto e novo .. 
progçamma da. actual·situaçAit ... · , 

O Sr. X. da Veiga:- Apoiaito, ·tudo 
isso é uma cometl1a. . .. 

O Sr. M oretzsohn.,. olfet'.llcido wli-
cam~nte como uma illusãu, unicamen· · 
te para captar as sympathias populares, 
quando é certo que nada :~e tt>m leito 
até hoje em ben~fic1o t.lo mesmo . povo., 

O .~r. M. Fulgencio:- E.tâ png;tndo . 
muttos impo~tos, .e i1to ja.,oao.é ~uco. . . 

O Sr. X. da Ve1ga: - E agora vã" . 
crear os I O .;• addtciunaes em. bttlle6-
cio do ~oYo... . 

O Sr. M cwetzsolm:-E' ainda dplo· 
roso ver-se que, não ub:stantes as prp-
messas, por parte do governo, de absttm• 
ção compleh no pleito eleitor.al, afim 
tle que a representaç:lo nacional fosse 
a expressllo leg. lima das urni!S, repre-
senta~se a I'Ontade popular, appareceu, 
untretauto, da parte do part1do domi-
nante op.,osiç;io ~y.,.tematica a quo o 
parlamento se co-ustituis,;e de modo a . 
merectr o re-p~1to e a consideração 
que todos deviamos prestar-lhe. 

.E' assl m quo muito~ \' u ltos proem i-
minen te1 do pa·rtido ·om' OJ,>P!>slçao, car-
regados de ·~ervíços · ao seu · pa1z, afvos 
das ~ympatbia' do povo, do qu~ obti-
verão o suffragio necessario para oe~ 
cuparem uma cadeira na repre~eotaçllo 
nacional, forilo esbulhados dl)sso di:. 
reito, pór um modo de que nbsoluta-
montu não cogitou a reforma eleit'oral, 
e que foi severamente proftigado pelo 
venerando Sr. Saraiva. 

O Sr. X. da Veiga:-Apoiado, por• 
que lnveutardu 3. • escr.u tioio1 . 

O S1·. Drum.o.nd:-0\lm o apoio do Sr. 
Tertul.ano Henriques. · 

U Sr. tlforelzsuhrl:·-Ainda e$tà beLU 
receow O OhliUO factO que SG, deU, re-
}&ttvameote à e leiçao do 4 .• di••• icto 
da pr~vincia de S. Paulo: foi exclu.1do 
da representação nacional pela maior.a 
hbero1l, unicamente P!Jr inter~ po-
litieos, o verdadeiro reprtl:;en&ante da-
q~e!ledi~~ricto, para •e dar UI8Üto ao , 
m1ntatro derrotado. ; , . • . 
· Ja v~ V. Exc., Sr. Rreaide~Cet ~~ 
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o partido liberal, edl maioria nn cn· 
mara dos doputados, inventou um meio 
para excluir d'ahi adversarioa que Li · 
obilo inc lUte~tavel direito, dado pelo. 
prouunciamento das urnas, a repre· 
sentarem o seu paill, 

O Sr. X. da Veiga:- Houve seLe es-
poliações 

O Sr. G. Penna:- Naa eleiçõei con· 
testadas houve muito deputado conser-
vador que votou pelO! candidatos li-
berao~. . 

O Sr. Moretzsohn:-Estes factos de~ 
mooatrJo a falta de sinceridade, mos-
trio que o r·artidó liberal muito ti ~l
pressa l'llsgou a lei tla reforma eleitoral, 
que esta hoje completamente aniquila-
da e nao pode mala n:erecor o respeito 
e o acatamento a que tinha direito , em 
vista do novo meio -engendrado para se 
constitu ir uma maior ia na cama ra, 
que nilo repl'>!senta, po~ isso m~smo, a 
verdadeirnexpreaa4o das urna~.(Apola
dos da minoria). 

Nio é só isso, Sr. presidente; nesta 
província, neste 1,. • districto, pr..tce-
dendo-se ba pouco ã eleição de um de-
pu ta do geral para proenther a vaga 
deixada pelo Sr. Dr. Carlos Affonso,por 
ter sido chamado a occup:1r um lugar· 
nos conselho3 da coroa, a.dmira ver-~e 
o ·resultado de~s 1 eloiçélo, confr.IDtado 
oom o que obtovt1 osso mesmo candi-
dato pouc03 mPzes antes de eer mioi~
trtJ ! 

O Sr. Drummd:-Abi vai uma cen-
aura aos se o~ CJ·relígionar los. 

O Sr. Moretzsohn:-Na 1.• eleição 
o Sr. Dr. Carlos Affon~o Clli eleito de-
putado ap<'nas ptlr uma d rfferença dt1 5 
votos sobre o seu co'ntendor ; mas, mú-
dadlu a~ circumstancia~. sendo S. Exc. 
chamado para o ministerio e tendo de 
sujeitar- e a uma reeleição,a su~ victo-
r ia foi e .. p lendida. 

O Sr. Lemos:-Na:o foi essa a rasao. 
O Sr. Mort tzsohn:- Na:o se queira 

infer ir d 'aqui g rande força do partido 
liberal no I. • distrieto,mas é que todos 
os elementos so puterélo em eampo(nlfo 
apoiado do Sr. LerwJs) para salvar a 
candidatura do minrstro, e o triumpho 
foi até luxurioso, v isto como, uma \' f.'Z 
que o oandidat•> oceupava um lugar no 
tninisterio, serrllo ba:ldados todos oa s~
critlc:o$, seria improtlcua toda a dedi-
eaçao empregada pelo partido conser-
vador para a vieturia do seu candidato, 
por que, a inda me~mo qpe elle a conse-
gnis~a e fosse por tador de um diploma, 
" f li qi çaJQara a mestlla sorte que lá 

te 1m tido outros candidatos legitima• 
ment , eleitos. ( Apoiados ela minoria). 

O Sr. Drumond:-Que descrença! 
O Sr .V oretzsohn :- Estes· e outros 

factos va:o gerando cada vez muis a 
descrença e a indrfferença do p1Vo 
fObre os negocies public•rs. 

O Sr. H . Sales :-Mas V. Exc nl!o 
cbegtJu a ver . 

O Sr. M oretzsohn :-Na:o, porque 
as posiçÕOll se inverterão coniplàt :r-
meote, e V. Exc sabe q11e a victor ia 
uJeançada pulo Sr. coMelbeiro Oarh·• 
Alfvnso, na ~ua reeleiçotu, foi dé 117 
volo3 .wbre u sou contTario, quando 
na 1. • eleição elle obteve a pena~ uma 
maioria de 5 votos. 

O Sr. Drumoncl :- 0 que prova isso f 
O Sr. tlforetzsohn:-Prova que n;\u 

se poup4o meios, uao se enCtJntra ob· 
staculo algum .... 

O Sr. H. Sales :- Mas quem é quo 
nilo poupa meios f. 

O Sr. M oretzsohn .... nfl.r; se P•lUpllo 
recursos para dar g>~ nho d11 cau~a ú 
nquelle que occupa hoje uma das ca-
ll!liras no poder. 

O Sr. H . Sales:-01 meios legif· 
mo~ . com cffeito. na:o fora.o JY.lUpados 
P"lo~ arnigoj do Sr. conselhei ro Carlos 
Affonso. 

O Sr·. M . F'lllgencio :-Nilo furAo 
so Oi legítimos. 

O St•. H . Sales :- Provoco-o a que 
declare quaes forAo os illegitímos. 

O Sr. Moretzsohn:-Eu nélo quero 
abusar da attençl o da ca1a .... 

O Sr. H. Sales :- Pois farã imrnen-
so faVllr, se dechrar quaes Corao os 
meioJ itlegitimos empregados. 

O S1·. M ot·etzsohn . ... expondo os di-
versos meios empregados nao so na ca-
pita~, co~·> em todo disl ricto, para o 
partrdo lrbaral conseguir a victoria do 
seu candidato. 

O Sr . M. Fulgencio:- Os cofres 
publicas é que pagão o pato. 

O Sr. M oretzsohn:- Não quero d í-
z~r que o actua l presidente da proviu-
era ti ves~e clirecta intervençao no 
plei t c1 ele i tora L . 

U Sr. X. da Veiga:-Eile é cauto-
Joio, 
~Sr. Moretzsohn ... mas nAo posso 

derxar de ref~ rir que, se S. Exe. ·na:o 
!Dauifestou muito di rectamente • e~Na 
toterv<~nçlo, consentiu nella .•. 

O Sr. Paia:do:- Como1 
O Sr. M oretzsohn .. . desde quo oilo f'T·•· 
cedeo com ver,!adei ra iseoçao tlu u3· 
pirito, deixando que !unccionar:o. pu. 
blicos do alta oatesoria aceQa~Qrn aot 
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el eitores ma.is. tímidos com 1•ro:nes~as 
de futuras recompensas no caso de vo-
tarem bem, e punição em caso t•on-
trari.,. 

O Sr. H Salu:- Dessa maneira V. 
Exe. podia at~ dizer que bateu-se em 
algum. 

O Sr. M oret.zsohn:-Isso na:o direi. 
O Sr. H. Sales:-Mas J:>Odia dizel-r, 

uma vez que dis:se que h•J uve ameaças. 
O Sr. Morel.:sohn:-Sr. presidente, 

~ natural que da parto dos nobres mem-
bros da maioria haja protosiO immo-
diato contra as pruposiÇÕOl$ que partem 
da minoria; maa, na coosciencia pu-
blica, na cooscieocía dus proprios no-
bres deput&dus e:stá que quan1u o par· 
tido liberal trata du pOr em execuça.o 
qualquer lei garantidora dos direitos 
pollticos do nu:ISOS concidadâo$, nunca 
f11z o que promette, falsea sempre ... 

O Sr. H . Sales:- Quanta h\fustiça á 
pobre cnnscieucia publiCll. 

OSt·. Moret.;;solln .. o seu programma. 
Sr. prosidt!nte, fetta~ estas cun~ide· 

rações e na:o desejando abusar por mui· 
to tempo mais da atteuçao da casa (não 
apoiados), passarei â apreciaÇãO de OU• 
trus factos, que ultimamente teem siJo 
trazidos ao conhecimentll da assemblea 
pela minoria cunserva·lorll e que, en-
tretanto, teem passado completamente 
desaperceb:dus o indifl'erentes ao go-
ver no, que nA:o tem dado importanc1a 
ás justas queixas e clamorel levanta· 
dos nesb casa. 

O S1·. R. ela Lu,;;:-Ficam para as 
kalendas gregas. 

O Sr. MoreL:soli'YI: - Não renovare! 
a expos1ção dos ll!.ctos occorridos nos 
diverl!Os muoicipios da pro v iucia, e qu~ 
perfeitamente demuostram que a let e 
nesta situaçao vilipendiada, ~ comple-
tamente meno~cabada. 

Logo no começo de nossos trabalhos. 
Sr. presidente, fui eu um dos qu., 
apresentaram requerimentos nesta as-
samblea, pedindo informações a re-
a leito de factos occorridos na circum-
v'isinhança da capital, e, com magoa o 
digo, at~ esta occasi4o nllo consta que 
o governo provinc1al houves~e tomado 
em coo~ideraçau as queixas aqui levan-
tadas, sendo cer~, em relaça:o a um 
desses factos, que o iudividuu que eu 
apontava como seu autor não foi ainda 
exonerado do cargo que uccupa com 
vertladeir<> menoscabo da lei. 

O Sr.Drumond:-Nao foi exonerado. 
O Sr. Morelzrolm:- 0 que é certo 

á que esta indiferença do governo, ~m · 
~l~~o ás 9.ueixas levantadas R6la 

oppo >!ção, ncoroçôa seus nqtorus c slâ 
tuoti \'O a que em toda p~to o crime se 
levanto altaneiro, porquõ o~ !ieus agen-
tes estão cer1os de quo :!llo acoberhdos 
p~la~ priucip~es auLoridades da pro-
vtncla. 

O Sr. Drumond:- I$to é uwa accq-
saçao m utto gt·a v e, que deve seç pro-
vada. , 

O S1·. M orelzsohn:-Silo reaJjnoote 
graves estes factos, Sr. prl!sidente, e, ai>esu de afastados dogo'veruo do,páíz, 
apesar de nilo compartilharmos abso~u
tame.nte da direcção dos~ n~goctca · :pu-
blícos, tem•ts tudo o d1reito de ex1gir 
garantias pura os nossos concidadãos ... 

O Sr. Drum?nà : - Isso ~ do nosso 
dever, darmos garantias a t~os. · 

o St·. Mo•·et.;;soim .... 'de' exigir que a 
lei sl'ja cumpririll plena e fielnienté;' por-~ 
que ~omentu d'llhl pode vir a pro~perl
dade do povo, cojos direitos e interesSes 
somos eoéarr~g-ados de defl!nder. . 

Sr. presidente. si estudarmos aa diit'e-
reotos causas porque estes Cac10s ~tten· 
tatorios da l ibarda~e se têm reproduzido 
constantemente. acb11r~o•o,s motivo para 
qoe alies continuem e at~ em maiores-
cala. o St•. X. da 'Veiga: - Apoiado :a im· 
punidaJe trllz 11 reiDcldentia. ~. 

o S1·. Mot·et:sohn: - Como acaba de 
dizer o meu nobrà'cullega, a impunidade 
é a priocipal t;ausa dos crimes; qbaodo 
os t1·ansgres:10res tia lei sabem que nilo · 
serão punidos, sentem-se. como que ani· 
mados, acoroçoados na continuação de 
sua pratica. (Apoiados). 

O Sr. X. da T' etga : - E ás vezes slo 
até galardoados ; temo~ exemplos disso 
nesta sltoaçAo. · 

O Sr. M1n·et:sol1n ; - Sr. presidente, 
e qual ~erà a principal causa porque l>'l 
agt~ntes da autoridade publica n!Lo po·· 
dem cumpri r os doveros q '.I e a lei lhes 
impõa ~ 

Qual serfl a rasllo, Srs., porque esses 
funccionarios, que deveriam ser oS'pr!· 
moiros a dar o oxem.,to de uma conúu'é lli 
modelo. de verdadeiro respeito e acáta-
mento á lei, nilo pr<•cedent dessa forma~ 

• Outra oa:o pode ser, Sr. presitlente, 
seoao a falta de escrupulo, a falta ele 
cuidado na e~colba do pessoal n quem 
devam ser confiados os lmportaótes car· 
gos políciaos, (lipotados da mtnot"fa). 

• V. E;. e a casa, Sr. presidente, toem 
ainda em lembrança os ter~iveis acon-
tecimentos narrados pelo nobr~ 'li,!IPU· 
tado que encetou o r-resonte debate. Fo~ 
ram levantadas queixas altamente com-
provadas, de que as autoridades poll-
ciaes, em diversos municlplos' da noSSa· 
província, nlo cumprem, nlo observam 
as disposições da lei. .. · 

O S1·. Drwm'ona:...:..O meo Mb~o col· 
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lep, o Sr: Dr. i'{• Lages, ja respooieo 
perfeitamen te a esse ponto. 

O Sr. Moretzsolan:-Por que parece, 
Sr. pre. idliate, que taes indiYiduos elo 
adrede escolbidôs para aub'terter<~m 
e anarcbiaarem comph1tamente a ordem 
e a tr auqoillidade publica, e para que 
n4o continuem à ~un triste tarefa, 
é neeeuario quo n 1\dministraçlo, ou-
Yindo as queix.s exter oadns, ja na im-
prena, ja na tribuna, nlo hesitu um 
momento em prinl-os do exercício 
de aaaa olendas funcçõlu, ruendo-os 
pli'nlveia ctu penas que a lei lhes 
ímpOe. 

l uCelizmente, porem, assim ulo acon-
teet~; pelo con~rio, quanto peiores 
aau,llunt • menor delltmpeobo dao aus 
dtnre. dos 5110S cargo•, mais cunquis-
t lo a ·~•ma d.a âdm1nistraçao liberal I 

Os tactos 19 repruduzem ounstant&-
menw e e u, como ja di~e. alo tenb•• 
ueoe.saidade de repetil·o~, Yiato como 
a té aqui as VOMS, embora muito elo-
quentes, da mal~ria liberal oao têm 
conseguido demonstrar a ímpr.~~dencia 
de nosse.s acc:lSaç<ies, re lativ11mente à' 
vlulaçõe~ da lei e ao irregular pro-
cedimento dos agentes do poder pu-
blico. 

O Sr. T. Lage$:-Nao apoiado. 
O Sr. Moret:uohn:-Aa censoras 

co:~ tra a adminidraçao alo desde lugo 
t idas como suspeitas, unicam'ente por 
que partttm, ou do jornal da opposiçe.o, 
orgao do partido cou~orv11d01' n~sta ca-
plt.al, ou dos membros que compoem a 
minoria de~ta casa. 

O Sr. Drumond:-Que injustiça I 
O Sr. Moreusolm:-Sr. pre.ulente, 

tenl;lo ouvido dizer aqui que a maiôri& 
11 b~ra I de~ja, solicita IDOllmo o concu r-
110 o.Ja m•noria para a confecçlo das 
leia, ... 

O :;r. Drumona;- E' exa.:tu;desejamos 
elncer•mente. 

o &·. ll4oret.rsohn .. tendentes a me-
lhorar oe diver110a ramos da publica 
atlmi oist raçl o. 

O Sr. Kerdolt:-Mas a maioria degola 
tudo que parte de ú. o Sr. Morel.nohn.-Esse convite, ~ 
rem, parece nlo ser sincero .•. 

O Sr. Drumond:- Porque1 
O Sr. Mo,·etzsohn ... porque, embora 

sempre f11odadas, Inteiramente compro-
'fadaaas accusações qne levantamos des-
ta tribuna, os nobres deputado~ as qua-
liOclo Jogo de suspeitas, acoroçoando 
deit'arte a admlobtraçao a continuar 
na l ndilfo~re.nça em que vive, relativa-
mente A· perturbàçlo da traoqulllidade 
pqbllca em diversos muulclplos da pro-
vtllol~. 

Se disse ainda nesta usa que da puto 
da• administrações llbéraes tem havido 
seMpre tolerancia e toda conlideraçlo 
para com o partido que se acba em op-
poalçao. 

() ::.r.'I'. lAgea:-At.é QOndeeoellliencla. 
O Sr .. Moret.;sohti:- Aino.Ja bunlew o 

m.eo nobre collega I'Ollide.nte na capital. 
u Sr. LernoH, asseverou qu,e sempre que 
esta província é aJminlslra'da 'Por pre-
~ldentes llberaes, ba completa toleran-
cia, que os conservadores continulo nn 
exerolclo dOA !aOS empregos, sem que 
sejlo •looommodadO$ pelo Cacto de J•Pr-
wnceretn • polltica contraria. 

O Sr • .Drumona:-Apgnle BtS dewls-
sclss. 

O Sr. Mo1·~.u(Jhn:-Sr. ~resideule, 
os Cactos protestào coQtra sedielhantu 
asseveràçlo; e, se algllm Cuui:clonarlo 
publico pertencente ao partido con~cr
vad"r é conservado no !leO em prtgu, não 
é lstu devido ~inAo ao "''grande mere· 
c•mt~oto, nlo é sinlo porque a aua C~.ad
juvaçAo é lndispenaavel . de modo que 
elle nao pode absolumenteser destltuulo 
do cargo '}Ue uccupa. 

O Sr. Drumoml:- .Nao !leve, mas , 
pode ser. 

O Sr. Mo1·et.uohn.-A verdade é, Sr. 
preshJente, que a palxlo polllica, os In· 
toresses part1darios prêo.J.,mlolo e l•re-
pondorlo sempre que ee trata de provl-
menl<~ de emprt>gos publicos em diversos 
ramos da adminiStraçio. 

E' assim que. no que tllz respeitn li. 
lnstrueçlu publica, ootle absolutan•.;o-
te nau se devia auender a consídcra-
çUes volíticns e uniCIImen le ao mereci-
mento dos pretendentes ás caoleira~. o 
governo provincial e seus auxiliares 
deixào-se gu iar, quasi que exclusin-
mente, pelus ioterMses poll ticoe, tendo 
multo em v•sta a parcialidade á que 
pertencem os candidatos ao professo-
rado. 

O :3r. B. Sales: - Peço à V. Exc. que 
decline um facto. 

O Sr. Morelzsohn:-0 quo é certo é 
que nossos amigos queixllu·su consi.D.n-
tomente de diOiculdadese obstaculosque 
encontrao, sempre que se apresentao 
em concurso pretendt.ndo qualquer pro-
vimento, porque nlo pertencem ao par-
tido da slluaçao. 

Sr. presidente, feitas estas coll8idera-
ções, entrarei propriamente na apr&-
ciaç4o da mataria do projecto que se 
diSCUte, 

Acompanho os meos dlstínctos colle-
gas da opposição nas c-mgidera9f.es que 
llzenlo a respeito da inutilidade' e Tril-
prollculdade mesmo do augmento da 
força policial em nossa provinc1a. 1 

Nlo ~d no relatorio do actual ad~ninls
trador, como nos dar 'ãdmlnl&t't'a~ 
panadu, eatã dito e pl'ovado que nlo é 
o r~ ode numero ele praw elo corao di 
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policia que virá sntisro.~zc t· as impor- \'Cncimc'ntos fixado~ por lei 11, entre~ 
tantes:a~ldad?s desse•~f!~O do se~:vt- tanW,!I~ pre~tl\11 os ~ijjr'vi,ç.>s BJlllP!it!) 
ç., pubUco, qb.e•'l!r~â garaoun ,a ordem oln·igadas< ~ • . ,,, . r n ; .. 1 f· r ~ 
e a tranqurll ldade em DO&!& provlncla. • o,•sr . .lrl da Veiga:-Apoiado,' ·os 

I' elo relafoi'IO. do Sr. Dr. Ottuul StJ lilltd .... • 1· • h · •• . lb vê que não ~e acha em estado compl~lll so 0 • ue po tcta• o;e :""o os ~e o-
a força vulicial Jlxalla pe.la ,lei ,.vr~t!n- r~s ,rre~uezes du ca.r??retr~: •. 11 • • • 
te e que •ll ndmiaialraçio lu~ ~~~w- O ~r, Vo,:et.tsohn:-Mas, Sf. pro-
p~e coto diffi.culdade para consegui1 o dente, tem-se 'd i t~ (i't!ií é l)np~!lsll'eÍ's~-

. ~eu preeachi~enw . t isfazcr:-se.:. ao.s ~~p,orten~~ :'i:.~.lá'inoà · 
. EstA ainda. prov~d~ que .da 1naubor- do servtço dos dt versos muniCip.lOS ~li · 

thnaçlo, ·da !ndlsotphna· daa pra~~&IIJlo IJU6'~ compõe ~·o~ l}.lu'(.i'll!i!',~.m 
corpo d.e pohcla• pruvêtD as l.'l)(lnsta,ntes tio limt·tadu numero•ler pru.oas. ~51~ • 
pertnrbaÇÕdSI I~Il Ordem,,porq.Ue! ~10 rer &~r'. a. i&lna:~901111ÚOC0Ípi~. , t t 
gra.. os tndmduos q11e ~ eDgaJ~ n.o 0 Sr:"Morttzsohfl:..J.:.!\fas 1Sr$. ,1 d88"~ 
cu.rpu n&o reunem as qual&dadt~~ prec1- d' . li """" ~ • . .. ~'> I · (f'MA • 
su para o bolll'.de&8Dip8nbo de seus de- e' que- truv.,. ,tt p:,ectsa-, '":1 tsro!á-
veres... . , • . . ve.l caut~l'l( l~à aftml•Mo-lib• tn<ti.,lduoi.J 

o Sr. Lemos:- Sobre. ísao é qne .é P.re- nà'-cõrp<l· de .póliclà\1 ' íf~'dff ·'~ue.., S,ejlo 
ciso providenciar. aceit11~ M•ncnte h:1mens do bo.i;in'dbhr, 

O ::ir. Moretzsolm ... oem. alo os mais <til· bons ~ostumil~o tt 11úbr'aH~ dob\-
proprios e cupilZés para ·auxiliarem a pN>vadà," é· cl.no "'e ' nlàtt~testo• «qU:l!; 
sego.raoça in'dividual e à ·ordem ... pn- c•·m b augmonto ' rte v'eileimen~,,coil• 
blica. ' d•çao esta ·que con9ittero • fa'mb~lll.l<in-

E' o Sr. Dr. T_i}eophilo Ottoni qoem dispên~save1 pà'r<r·qui o cbr-p<l"'tdtP''fl()l'i-
nos diz nu seu relato riu. que ·a mator c a ~o:<sn ter um• '\lelSSóa:Papto ' pli••Kl'o 
par~e diis vezes a 'rorça pu~l1caê o p~in- 1 "'" ço, conseguiremos' ~sd ~i#ra--
c•pal elemento, aellllo o un1co,de multas C'Am 9'' o nu ttrero de soo··p~ças "sbi'â 
perturbaçõu~ da urdtrrn em dtver·sas lo- mais que su1Rci'eh te· para o políciall)ell- · 
calidade<·d r ·provioci.a. • tu e ma1s· $9rviÇO$ que o corpo•·(ll tdeSl-

0 ::: r. Kerdole:-Sao os subdelegados ti nado ·a prê~turf ·' 1~ , . ' - : 

do policia. O Sr. Ltfnos:- Ni a · apoiado.· r •• 
O ·Sr.' M oret.csohn:-Portanto, Sr. O· St·. Mo,·etzso/111:- Port.hn\ó.Sr.pte-

pr&sidente, n4<> será com o augmento> sídente, considero ~mo .um yer_lladeito 
de praças que cons~gu iremo~ reforma r lu:xo, um verd!lli!l.'~'O sacnllc•o tn•P.I!Jit.o. 
0 corpo d,e policia, para que elle p~ssa aos cofres provlnctae.s,, sem necess 1~ade 

Prestar os servrços para que é destina- adlg~ma, 8 pbrl~pos.ta tia nopr.e (lOffiiJl!~O . ... e .urça pu rca. . 
l.(u; a meu ver, o metu .tls .... na esco- . o Sr.Lentos:- Entretanto, VV Exçs.' 
lha do JIOSSOül, no cu•da•lo tio nao estranb'araln ·que a cotnmil!stiõ !filo 
admittir•;e no corpo s~nllu homens mo- advptasso a prupo'sta lfo '/?r. · che'fo =de 
raU:sadus e capazes de. d0:1olnpeuhareru policia, que ~ede !lluitó·màior '1nlmeró 
os seu~ deveres. (ApotaâqsJ· de praça~; d11a~ m1l ! '' · · ~ , 
. O Sr. Dr. chefe d\) policia, no , seu O St·. Moretzso/ln:-lsso 6 excessivo 
relatorio. ent ·nd~ que para u bJm des- ' e de modo alg~m pode ser torn.ado em 

nho do serviço policial em nos•a con.~•deraçWJ ve.la assemblea. . . . 
empe. . 200J ra tu s~s., nàú é sunplll.!lmoute da diSClplt-
pronneia !"lo.n~C81i8arta~ . . ~ . ç : na d\l corpo tle ~oficia : q,ue ,ife_pe'.\:1~ o 
Ma:s, .Sr. p.res•de~te, as DDs~~As . c• r cuw ~oru sen•iço, quo pelo mesmo dev!l s'er 
s tanct&!l fiJla•u:eu as .ncilo permtttem quo preslado: é tambom' cla ~ua dlre'CÇa'o, elo 
se attenda a e11te pedido. seu commando. • 

Entendo, como alguns dos oradores O S>·. X. (la Vetga:- Apoiado:· 
que me precedertlO, que SOÇI praçls são 'O $1• lllo,·el::-soll n:~l\in'da ·mais,'do 
sufficiente$ parol o $Brviço do policia- facto de:se~em elfectivamen.te garanti-
menta da província., desge que s~ lhos dus os d1rettos e regalias dAs-~~'6~.;- .. 

ssa aua:nenbr 0 wldo e dar-lhes a V. Exc . . e a ca~a sab~m ·per(e1tamente P? " . r ue como ·a que os dt f er1os p~eji)deo~s 11de,.,npssa dt~c• pllna n~ces,art a,. P0 q • I pt·ovincia t@.m ppr '{\\fias V\IZ!)~ opmea.d,o 
f<~ t dtto. uqu1 .e é fact o não. co~lest~.du, comm•s~õds para examinarem . ç J.ll!JdO 
em ru,u1tas cadeas da provmc1a extole porque ê feita a .ll/'cqipttl.raç~ tlot:or.po, 
nli<(~~eM numero d~ ~raças .d~ ~r- os respectivos pagamentos.etc., e J:&JP.-~.!9 
00 poh ctal, pela sua m-uburrl1naçau, cb•·ga•lo ao couurlc"""'lto lltt. ql!ll oão 
~-elo seu mao proeet.l imento, e que ~or ha perful ta regularida!lÕ n~~ _serylw 
iSSo mc41~m~ tor~a-~B sltaiD91,'te gravo•& e que .as 1/.l~!dl~ ll.ilo \!10 g&f&pt\dªl$~Jn 
e dispendiosa a sua manntençllo aos seus dlretto.. . ''' flrr 1, u 
cofFeS provinciaes, visfo como Ólo dei· . o i,SJ-;, W~~gÇ: ~a:o ~e C9]1Aia\ . I 
~aô iaee ~pra~s 'de recebor nuncál os o SI') MOI'etzsohn:- Eu veJo,. St . .pre. - - . 



eldeete, no relatorlo do actaal pretl· 
dente de proYiocta dizer-se que a ee-
crlpturaçlo do corpo policial se acha 
regular, que tudo alll correu mil ma-
ravllh&~. 

Mu, Sra., esta userçlo do adminis-
trador da provincia nlo é tio verdade!· 
ra como ,areee. 

O Sr. Lefli(J$:-E' a expraulo da Yer-
dade. 

O Sr. Jloretnolln:-0 nobre deputa-
do mesmo sabe que maltas lrregolarl· 
dadas. que multas e~pecolaQOat têm·M 
dado nn corpo policial desta proYiooia ..• 

O Sr. LemoJ:-Àuevero-lhe que 
nlo teoho coDheeimento deltas. 

O Sr. Mor1tnohn •. . em detrimento 
du praçae. • 

O honrado deputado que me honra 
com a<IOS aparte~ m8 parece que ja 
lu parte de uma destu commiuõea 
de exame do corpo de policia . 

O Sr: Lemos:-Siln, senhor, e essa 
oommt•lo YerUlcou a regularidade do 
aer-Yiço de c •ntabilidade. r. 

O Sr. Moret.uohn: - Bem, mas e~
t.>u informado que o mesmo nlo se dà' 
actualmente. 

Nlo quero a b110lutamente censurar 
a ninguem,sem Cundamento,nem levao· 
\o esta qu8$tlo attendeodo a consi•le· 
raçõeJ politicas; longe de mim accu1ar 
o commando do corpo, eem ter para 
tanto eerios motivos 

O Sr . DrutnQnd:-R o commandante 
aotual é mui to digno. 

O Sr M orel:sohn:-0 anuo pa~sado 
Yarias accasaçõe1 forJo dirigidas ao 
Sr. ~enador Meira de Va!!COncello•, p-1r 
hanr oollocado A frente d•> com mando 
de518 COrP<J um mili tar digno do toda 
estima .•• 

OSr. X . da Yeiga:-~uitodiatinct ,. 
O Sr. M orel.nohn ..• de to lo res,~ei· 

to, e que c~n8rmou essa est ima e 
re1~eito etn que era tido pelos bons 
serviços quo prestou na direcç4o d'a· 
quelle corpo. (Apoiados). 

O Sr . Drumond:- Ninguem accu-
eav., as qualidades do commaod~tnte, 
aocuaava->e a violaçlu da lei na sua 
nomeaçio. 

O Sr. Moret.n olln : - V. Ex. foi um 
do• que maiore~ censuru fizerlo à ad· 
mlnistraçl o. 

O Sr. Drurnond : - Por haver vio-
)Adb a lei. 

O Sr. Norelnolln : - Por huor Ceito 
aq ue!la nomeaçlo. 

o Sr. 8. Ferras : - O lugar 6 de ex-
trema confiança. 

O Sr. Kerdoll : - Agora 6 o dito por 
Jllo dito. 

O Sr. ~Qret.noh" ~ ... E' exaeto. 

O Sr. M. FtUQtttclo : - ·11. quettlo ·é 
que o eommandante nomeado era eoo-
~erndor. 

O Sr. Moret . .nolln : -E' onde eu quero 
chegar. • 

V. Ex ha de reeordar-M, Sr. preai-
denk, que unicamente pelo facto do Sr. 
senador N. de Vueoncelloa entregar o 
commando do corpo da policia ao digno 
e honrado tenente Amaro Francisco de 
Moura, qae alil preatoa Importantes aer· 
viQOl, S. Ex. eoft'reu fortlsshna accusa-
çl o, lnjustaa a acres censoras. 

O Sr. Lemo1 :-Nio apoiado ; nlo foi 
por essa ruao. . 

O Sr. Mor-etzsolln : - Neaa occullo 
vuzes eloquentes dedta casa e I!Ue ainda 
hoje do -dlrnu de todo nosao apreço e 
conalderaçlo, eott•e outras, a do Sr. Dr. 
Jacob da .f'aixlo... , 

O Sr. PataJdo : - Obrigado. 
O Sr. Moretzsolln .•. . virám-so na ne• 

ceuldalle de tomar a palav·ra e correr 
em def"'" desse dia tincto omciat ... 

O S•·. X da Veiga :- Com o que ftze· 
ram um a c to de J u1tiça. 

O Sr. M oret.uolln .... lleelarando qoe 
elle havia bem correspoodl•lo i confian-
ça que em si depositava o governo, qoe 
cumpria com esmero as tuas obriga· 
ções, etc. 

E realmente, Sr. presidente, naquella 
oeoasllo nem uma voz, que me conste, 
nem a impro!osa da c:api"l. como de 
qualquer outra parte, levantou aiquer 
uma queixa contra a regularidade e or-
dem do corpo de polic1a, o que actual-
meote nau acontece. 

Nilo é uma accusaçllo que eu Caço, 
por-1ue ellt1 é feita de modo muito lr-
rd.ip•>utllvel. nll.> so no relatorio do Sr. 
M11ira de Vasconcellos, como no do dú!-
tJuc.o chefe de policia do ontllo, o Sr. 
Dr. Carlus Ottoui, e mata uma vez re-
petida no relatorio do Sr. Dr. Tbeopbiio 
Ottoní . · 

Ora, ja vê V. Exc , Sr. pretídecte, 
qua, servindo-me de~sas ligeiras con-
siolorações, eu tenho em l"iata demons-
trar que nlo é só da cautelosa admis-
slo de praç1~ que depende a mora-
lidade e a"d•sciplioa do corpo; é preciso 
que O exemplo Yeoha de cima, isto é 
que os incumbidoa do sou command~ 
cumprio rig,>rosamenh os seus de-
veres. 

E' preciso que nl o ae tolere que as 
praças s .. jl t> d1strabidas do aerY1ço a 
que aao d~ati nad~ts, para serem Otnpre-
gadas em serviços particularl:lll e aó 
pron :tosos à aquelles que occuplo u 
melhores posições no corp~. taes como 
01 officiae1. 

o Sr. X. da Jo"etga:-Sio creadot do 
oommandaote e dos olllela". 



'O Sr. Moretitohn;-Jusbmente. As 
S!:·çaa do corpo de policia alo encontra-

nas ruas da capital, como podem dar 
testemunho os nobres deputados aqui 
residentes, empregadas em serviços com· 
pletamenta estranhos á policia. 

O Sr. X. da Yelga:- AU é um escan-
dalo. 

O Sr'. Morétzso!m:-Vê, pois, que a 
censnra que f11ço ulo é sem fundamento, 
porque o Cacto é publico e notorio, dá-se 
constantemente. 

O Sr • .Lemo1:- Garanto á V. Exc. que 
Dlo poJSO dar testamonbo d'isso. 

O Sr. Moretzlohn:- Slnto que V. Exc. 
me contaa&e, porque os Cactos alo lncon-
taatuela e de completa notoriedade. 

Eu os conlleço, nlo só por tel-01 pre-
eeuclado, como a.lgumas praçu ae taem 
queixado do atroz aerYlço em que sao 
empregadas, como carregamento de 
agua, v~rdadeiro serviço de eacraYos, e 
eu nlo posSo• deixar de censurar por 
taes factos a direcçlo do corpo. 

O Sr. Keraole:-Por luo é que que-
rem augmeotar o numero das praças, 
('&ra augmentarem os creados. 

O Sr. Lemos:- E' para dar praças aos 
destacamentos, 

O Sr. Moretuohn:-Sr. presidente, o 
nosso IIm, q aer da maioria, quer da ml· 
uorla, é crear uma força policial para 
prestar unicamente os sorvlços a que é 
obrigada por lei, e para Isto se conseguir 
convem q'ue a ftacallsaçlo st'ja Inces. 
aanta, que o commandante do corpo e oa 
demais otflclaos estt>jlo constantemente 
em eeus lugares, e nao seJio dístralii-
dos para outras commissõ~~ ln telramen· 
te estranhas ao serviço do corpo ... 

O Sr. X.da Velga:-Accumulando ven· 
ci.meutos. 

O Sr. Moretnohn ... nccumulnndo ven-
cimentos, eomo tam acontecido tantas 
Yezes, com pr,julzo do serviço do corpo 
policial. 

E' por istO que eu nlo posso deixar 
de lamentar que o actoal commandao-
ta do corpo de policia aeja Incumbido 
de Ir ao Rio de Janeiro, receboado todos 
os 1>eus vencimentos, e remuaeradu tam· 
bem por serviços eatran.hos, para trazer 
dinheiro ... 

O Sr. H . Sales:- E!SO facto nao se 
deoaasim: o commandante podio licença 
para gozar onde lhe conYIOS>e. 

O Sr. Moretzsohn:- Isso é um meio 
de illudir. 

O Sr. X . da Veiga:-EIIe obtete li-
cença com seos vencimentos, foi ã 
c:6rte buscar dinheiro para a thesoura-
ria geral, e levou em 9t'O serviço gran· 
de numer o de auimaes da provincta. 

O Sr. Moret.zsoht\:-Eis porque riós 
clamamoa pela r!g<~rosa obsernucia da 

, lei; é ~te o etpirito que nos noima o nllo o mero detejo de (a&er censuras. .. 

a~· • 

Quercmos·quo a.s . lei~ "I'Obdas ·por\ 
O$t& assemblea nló ~OJio rasgadaP, ·• 
meno:cabadas por aquelles qoe a taem 
de executa r . 

O cou1rario é estarmos ~qui conau· 
mlndo tampa innutilmeute. 

E' sabido que o commandante do 
corpo de p~:icia nllo- t?m uegocioa 110 
Rto de Janeiro. U&IJI fo1 lã tratar · de 
sua saude; o motivo da licença nlo foi. 
senAo proporcion.ar-se-lhe oecasilló de 
ganhar os pronntos d8' uma lucl'&tin 
commi:Jsao, alem de seos Yeucimentos 

(H a diver~os apàrfes): . ' 
O Sr. Moret:lohn:- Es&é ··amen que 

parta da maioria sempre 'que se trafá 
de factos d'esta ordem.. .. . 

Sr. X da Vetoa:- Desauitna. 
O Sr. Moret.;sohn.... deaaulma-nos· 

completamente e acoroçoa a admiola-
traçlo a con~iderar como multo legl-
t tmos ?s seus ac!Ull, multo justo o 118U 
procedimento, embora aparte-" Inteira-
menta das normaw e preceitos legaes 

Sr. presldente,'em Ylsta das considl!'l 
raçü Js q a e til'e a honra de fazer, adop-
tando o n•odo de pensar dos meus col -
legas da bancada, que'· teem tra'tado da 
qu8!1tlo, entendo uttil1ramente desne-
cesaario e lmprofteuo o augmento• da 
r~rça I>QIIeial, nlb JK) porquo 'as nossas 
ctrcutustanclas ftnancelras nlo o ~r
mítt~m, como tambem porq_ue nlo é este 
o meto de conseguir-se a moralidade e 
disciplina do cor1 o. · 

Sr. presidente, eu me acho bastante 
fat•gado e siõto lambem que • ou can-
sando a casa (n4o opfltaao!) com estas 
minhas ligeiras e desalinhavadas consi-
derações... · 

O Sr. X . da Vetga:-Multo judiclosa8; 
O Sr. lllo1·etuohn:- Nenbum ~nsa'• 

meuto hcstll, nenhum rancor potitioo 
nenhuma palxlo partldarla íne anlmóJ 
a falar jiStas considerações; nlo, ellàà 
slo Olhas da minha convicçao. Pode-
rllo resentir-se de falta de eloqaéncia 
(n4o. apoiados) para merecer algumà 
cJnstderaçAo, mas sllo sinceras; entenllll 
que todos nó~ devem011 pugnar pelo c um• 
prlmento da lei, de cuja obsenancla·dl!'-
pende u~icamenta a prosperidade, o en:. 
grandec•mento do solo mineiro. Só aF-
sim noj teremos desempenhado perante 
aquellesquo noscon titu lrlO seus rê~ 
s..u~autes nesta casa. • 
~o.mo disse, nllo me anima pnlxllo 

poht1ca, . nem o rancor partidario, ·o 
que deseJo ê ver reslabelecido o im-
porio da lei e sua religiosa observancia 

• • quem quer que seJa que se ache :'1 Cren-
te da admioistraçao. A lei oilo é mais 
do que o priocipo mudo,. a &dmiuia· 
tra~ é a l,e~ t.llaót~,que em aeu oti· 
file I mprh,ne mo V fáleDto ãos ne_soaios 
eublicos. Esrorcemo ·nosiara \D! ~ 

• • ... ..... • 



áco11. teça. Demo~ insltueç4o ao pq.vo, 
P'~~UQ &lpor •IIÍoi? della qÔ.e ,ell9,com.-
l'rebendetl1 sell3 di.rei&qs e dereri!II-
(Apoiados). 

No ~penho dessa tarefa, esror-
çandu-mo para .. itl'O, abueci por taato 
tempo. de vo;.sa bennoleôcia (ndo 
apoúzd01), e sento-mo Clllll a consclen-
chl traoqu:illaf do cumprimento do de-
vei\. (Muito bem ! muito_ bem I muüo 
bem!). 

O. ar. Dnuaoncii-St:- presidegfe, 
apó• o lpn,o e a.s&u lumlnOlSO, discurso 
pronunciado peio,dlgno ropr.83QntaP.têdo 
1.• dtStr!Rto, qoe ~~acaba de óüvh-, 
eJn hora UI> adiantaíl.a. quando os es-
J.Ii ri t.•s ja se acb4ft fatil[allul, q UKodo 
toJ011 •uspjr&o ~lú.'re!luuso; é bem lo-
gra~ ._pe~ surg!~ à t ribuna. moo:l-
m~. 1·Sm,, q~ndo ~quelle que usa da 
pq·I~Yr~ DAfl tem lt\ulos que lhe ga· 
rant&o ~ 1ieneviila allençào do audito-
J:io (~ a.wtadgj, oeraeSJ. 
0 .~.'4. aa'·'Vetoar::..v. Exc. prende 

semp~ a oou1 alteoçAo (ApoC4dos). 
O·Sr. Drumóna:- 0 dever, porem,ile 

contr~po..,· breves e ligeirK~ conslddra-
ÇÕd:l á:! gravfasimas e Injustas, que fo· 
riq prollu&iti119 pelo.1 nobre depuladó qoe 
acab& de sentar-se. Justifica a minha 
presença n4lSta trlbun·a. · 
sr~ .• doeaí profundamente e nao po-

dem ser ouvidas calalla e impasslvei· 
mente as maiores lojustlça.s atirada~ 
àquelle• qué para o~ !Ilustres rnor{lbms 
~· rplnoria in;:orrem nessa pecha grave, 
DfSI,& peccado imper~uavel-sllo llberaes. 
(Apokldos e r&do a~olf,ldOoJ 

NAu 'vou,, Sr$,, acompanhar os lllui-
Lres oratlores, que me procederão noste 
imporl.ante tleb.1Le, nas alt.a~ e elevadas 
cóqailleraçõas a que se a ti r arao, a pro· 
!1<1Si\Jl dos melindrosos problemas su· 
ciàes e po,ljticos' qne se agitao em nosso 
~iz:. o p3ra. o, qilae~ ó chamada a nossa 
•~tenç1o. N:Jo a minha missao hoje 
na t~ibuna resume-se em multo pou· 
co, v Jato CJUe vim para cà despre\>enido, 
sem o lllUlimo preparo para uma dis· 
cuuao de lal magnitude, do tal trans-
ceodeocia, e para potler vant.lljosamen-
te offerecer con.testaçao â argumeota-
çJo Olha de accurado estudo e de tletido 
exame por parte ''dos nobres deputados, 
que primeiro illustrarllo ci de.bate. 

O Sr. Menelio : - V. Ex. tem lllustra-
çlo bastante para responder em qual· 
quer occasillo. (Muitos apoiados). 

o Sr. D• umona : - 1'\llo venho, Sr. 
presidente, me oécupar Lambem pro· 
priàiQente do assumpto - força publica 
policial - ; e por Isso nllo tomarei em 
óonsider11Qllo aa nbjecções apresenta das 
J*o oobr.a ~epu&ado que pt·ecGdeu-me 
oa t.ribua, r~rvaodo easa misslo para 
oJ .~ lgoot 111em~ro• da respectiva co)il-
IRI!s)n, IJU8 fal-o-lilo com a h~bllld~de - . . ··- .... _ .. ._.. __ ·---· . . - • 

tio ,qu!l jlispoem, COfl\,argumeotos ifr&!if 
pondlveiA•· • , 

ô Ílobre depu~<lo a qàetn respo~ó, 
Srs., depois de d) rigir os a~~us ag~decl
men.~s ao elpif.orado do i.• d1sfrlcto, 
110io mandal.o quo lhe oonferlo ' ll ,que 
iS, Ex. exerce com tanta nobreza {lipofa-
áOB) .... 

O Sr:. Moret:uorm : - Ob~j~adp. 
O Sí'. Drununut .... passou a ê~tllllele

cer um parallelo injusti~~o entre a 
misaAo tio partido consorv.ad'or' e 1\ ·do 
partido libera) ; e aio~a niafs,"a 4u11rer 
demoostrarqqe o partido llbe,ral ha sido 
1nfehz na realisaçâo daa ,ideaà q)le ")'nr-
bo!lsam a sua b•nllelra dé guerra ; no 
passo qqe o .par~ido êons~rvádor, que 
tanto nlo prometle, ha se)Dpre sido có· 
roado da melhl11· exilo nas as}lJ.faÇJJ •s 
que tem em vrs~ realisar , no deit4era-
tum q-u,e proctira consêguir. 

Entendem os lllustros rlepptados quo 
só ao partido conservador e!tá resérvalla 
a nobre miss&o de bem comprehender e 
appllcar os melos q~ leYIIIJl ~ paJz ao 
l"·••(tresso e felic\daae, que todos lho de-
sejrunus ; ou melhor, enteoãe'm ss: Eu. 
que no parti~o liberal (t~.ll• cem ' i<lílys 'os 
rneios necessarios para, pur seu fu rno, 
envidar esforços para que o palz: marche 
na f&ntla do progr~ mo1 ai e lntellEC· 
tua! e atthlja es$e grao de prosperltlaôl', 
que é o anhêlo de todos nó•. . 

O Sr. M . Fuloencto : - Nilo somos 
nós que assim entendemos, é o po"o,que 
vai. ~~e cun veocendo disso. 

O Sr. ,Drumoml : - Assi.m, sem pro· 
curar obscurecer as gl()rias, pll ~nlun tu! 
DOL81'eis que tem o parti~o consonatlor, . ' . e que s~o antes glorras naci~naes duque 
de part1dos, eu devo esperar q uo os nl'-
bres deputados SPjam um pouco mais 
ju:nos e reconheçam que, si no partido 
.liberal nlQ õa essas glorias e talentCis 
notavets, esses estauisULS qu.e ,se impOerrl 
a ., respeito e alimlraçl!o publica, ao me-
o 11 esse partilio tem soldados dedicado>, 
soldatlos que so iqspiraq~ pos altos se'ol.-
menllos de patriotismo, de o mor à patrla 
(multo bem ). 

O Sr. X. da Yelga : - Nioguem con-
testou Isso. • 

O Sr. Drunu»ut : - E se assim é, Srs., 
é claro que nao competem 'eiclusiva-
monto no partido cons~vador os moioH 
conducentes à prosperidade, ao deseo• 
volvlmenfo, ao progro.sso do pai1: (Apoia-
dos). , 

. Disse o nobre deputa~o que o paiz ja 
vrve descrente, que nllo ae illude mate 
com a ascensão do pa11Udo libetJ!I a.o 
poder; que, em vez dos anlmos te é;,at-
h rem, se enth.usiasmarem," ~uaoao os 
sectarios das ldeas democrat1cas 310 

. cbamacíos a tomarem q leJDe dl\. ba{i d, 

. ~~0®. o p9vo ao cóntrlata, o e:pi l'llo 
náól· o ai ·ae li bate. 1 ' 

ó.rllvisáióh · itíj~sUça, S~.l O ~lz, 

• 

• 



(lue •1•6 aterrado atá hoje diante da 
terie do atterttJdos inauditos praticados 
pelo partido COJllern.dor, que tem bem 
vin em aoa miiJIIoria etta impressao 
dolorota, que a tiistoria regtat ra em 
euaa pagiou' négraic, nlo pode r~c~tier 
chelu de e,tpera.oçaa, Cofll aolm .• çlo e 
enl.buiaamo,a aaceoslo do~par~ado con-
ee"ador, porque edà nrifloado e nem 
ha contestar que iL opioilo puiJllca cem 
muito mais que esperar do partido li-
beral do que d'aquelle. (Apoiados e 
n4o apoiados). . 

lato é uma questlo~ Sra., que nlo se 
liquida eomeoce p:~r palat-ru; é uma 
qu4II&&O de Cacto. , 
· S9 oós eoararmoa na l iquidaQio d8§1 
tu cuntaa, Sra., •oremos que o parii-
do cooeorndor nlo 1om ral!lo para.eS-" 
perar eer recebido quando subir, o que 
ao dit . uceeder em breve, com entbo-
aiasmo pelo paiz; por iuo qlle a •rwpa-
thla popular, e com muita jusnça, se 
proouocia pelu partido liberal, cujo 
programma começa a reaJiaar-se. 

O Sr. Tocantim:-Presumpçlo e 
agua boot.a •.• 

O Sr • .Drumond:-Eu respondo ao 
seo aparte, pedindo-lhe que o.ao ames-
quinhe o debate. . 

Diaectnobre deputado que o partido 
liberal, sempre que procura auumir a 
gesaao do.s negociO$ . p~bliCO$,. empre~a 
meios de alludar a opwt4o publica, exht-
biudo programmu v.astos e pomposos, 
mas que elfttcaivamente nllo encerram 
uma tdea reali:111 vel o otU. 

Sr.., o partido coneerudor ja iam 
um programma oompletamente execu· 
iado, Ol'gotado; nlo tom ma1a asplrllç4o 
alguma a reahsar. Nós estamos no se-
colo d.1 progres.co, largos borisontes se 
raaglo aos nosSos olho$, temos do ca-
millhar, n10 pode~t~os maia ficar esta-
cioll&rios, e nAo slo e1uu ideas condem-
nadas pl la epoca. que eu quasl1aoderia 
cb.amar de-ob~letas-, quo bao de 
captar o respeito e a1miraçlo publica. 
(Apoiados; muito bem). 

Na rerdade, Sr. lrestdeote, é vasto e 
luminoso o programma do parttdo li-
beral· as ideu inscriptas em sua b:ln-
deira '.ao ta,.~; tio alevadd, tio largas, 
qoe, para eerem realiaa<laa, demaolllllll 
muito tempu,ruoito estudo, multo tra-
balho (Apoiadof). , 

Nem ae realiaam as grandes tdeas, 
Sra., os grandes comwettimüotos, da 
DOite para o dia, tem que ~ uooualo 
eeja prupicla, eem qae os IIHitot w oie-
cereçam para lato. (Jitlilo bem). 

Jra a miulo priaeipal do partido li---

benal roalisar 1\ grande idea da eloi-
çto direcla. Isto, Sra., porque da tal 
obra nasceria uma utahlidt~do - incon
lai&ll'fül, . bio é, 6caria desob$lru1do o 
ca.dnho [>Ira que podl'ssemne pusar 
com toJJaa ru ma i• upjr•ÇIIJ~ da """" 
bao•leira. • • 

E' fora de duvida qoa a elüiÇio fei-
ta como antigamente; nl&da ao 8<!irei-
to eadinbd da prea-11o. governamental, 
sem que a oJliltilo p•blica ee ma.otfest 
taase tt9 pUJilDte como ~ pna dl!lll-
jar, n4o podia olfereeer. ao partido Ui .. 
bonll, que SPI!Ipre tem lutado, oom·&ll 
maiores diffiou Idades, como todoJ. vós 
ooo'he44l)s, e algutnas : iJÍJposw upelo 
ratbb logislati v o ., i ta iicio··~eioa:.de. r·· 
der v.nr em vntica r.auas- ideú. w • ·" 

Sob osa melhores aujlpicios ae eoaaia1 
fdizmeot'l , um DOTO FJStoma; por 0nd9 
*é podo .maolfi!St&r. l!Tfemoote a -opi-
nillo publica, enthu~iaata • .sincera da 
verdadeira demo/Cracia. (Apoiadas) ••• 

Hoje, pergunto aoer, meus illustrea 
collogaa, podeis ·alimen~r esper&DQU 
de obtllrdes camsras· ·.unapimest Pode~ 
rá taml>em o p-a11tido Lberal, alio ob• 
st~tnte ser abraç!ldo pela mn:.imao'P&II· 
te ~o povo brasileiro (114? apoíados 
da mimn·ia), null'ir igu•B$ esperan-
ça>f • . 

Nao, Srs., porque, felizmente, os 
meios. dt1 ImposiÇão, esses moldes vé-
lbos, ettrettos e acanhados, a que se 
roferlo o nobre deputadl) residente na 
capital, o Sr. Veiga, forAo quebrados 
e o povo p'llllo manifestar-se livremente, 
sem influxo do poder. 

O S1·. Kerdole:-Ojnturo o cliri. 
O S1·. Drumonà:- Se li as~im, Sr. 

presidente, se a opiniao publica hoje 
pOde maoifestar-so livro do ioftuenciu 
ellra:lltM, se a força do poder que-
bra-se dit~nte do molde largo por que 
se realisa a eleiç!o, .oós devemo11 crer 
que aa achao al:iertas as portás para 
se realisar em sua plenitude -o làroi-
noso programmll do partido liberal. 
(A poiado.s. M uilo bem). · · 

O pnme1ro pas.o estâ dado; a rege-
neruçlo do voto é uma realidad .. ; çeat.a 
que nó3, os eleiLÕS do povo, mante-
nbamua em nOSA• cadeiru a me:-ma 
uobrt~za de que Íum\IS i O vestidO$ J\01& 
., .. u~d~~ Bob..ranadas urna~! (Apoiados, 
Muito be1n},. • ' 

Se ~tiO ramovidos osembaraOQS:que 
ao antepuuhao • re~&l.isa.çt.o .du jdeas 
liberae:~. denmoa crer qus o partido 
oiO ee tornart um· marco miWarlo; 
pNcurari realiul'as ideas qae jat~ 



Belo a aua permandDcia DO J'Oder. 
(Apoiados. M uito bem). 

.llisse o meu oobr.J collega que nlo 
eó DO ra.mll legislatrvo geral, como 
oett& casa, o partido <:Qnaervador n.4o 
faz. opposiç4o aystematio1, porque só 
procura fazer coro que as co usas se 
regularisem, a ordem SJ restabeleça e 
nós po~aamt>~ preencher a nossa rnia·lio. 

Nilo nego, Sr· presidente, que o 
partido conservador , repre$8ultdo na 
camara d~ deputados, tenha prestado 
val io::o e foderoso concurao A situa· 
ç4o; mas t udo isto é e frei to da lei elei· 
toral, em cujo regimen fomo.,; eleitos; 
é ll·Jiniluencra do voto direoto, que ;Veio 
ÍUdr com que as couaas Cossern enca· 
radnt de modu mai~ livre e nAo im-
pe.rasllll som.,nte a paixao parli•laria. 
(Apoiadot). 

Se aaim é, Sr~., eu tarnbem folgo 
de declarar que o partido liberal, 
coostituido em maioria nesta caaa, 
tdm as ma i~ grata.s e'1per.1nçru de obter 
o concurso dos nobres Mputaclos que 
furmllo a oppo~içll•l, p!!rquo, antns de 
&orem pnliti~:~Js, ~4o mlneiro3, o hlio ào 
de en \•ida r todus os sou~ esforços 11ara 
que dotemos a província com a~ mei·•s 
necessarios para'' seu •lesenvol drnenw 
e pro~peridaje. (Apoiados. Muito bem). 

Dis" o nobre <leputado que a11scensao 
do actual miD;I UJI'ÍII veio aind.t llludir 
o 11ovo; que o Sr. VisC<'nde de Para-
n~gua, aentindo-se sem elementos para 
poder pretender o apoio das cnmaras, 
procurou angariar a &ua adhcsllo com 
a exhib!Ç<lo de um prograrnrna fl\lso 
e I li uaorio. 

Nao ó assim. 
O nobre Visconde do Parauaguâ 

apt•esontou o mesmo programma do 
partido liberal•le 1868, quando em op-
poslçllo; o nem S. Exc. podia r enegar 
o (lassar.lo, apresontan<lo um prograrn· 
ma limitado, desfalcado rio illea< que 
constituem a sua bellez:a. (Muito bem). 

Nenhuma da$ promessas rlt> pru-
grarnrna de 1868, di~se o nobre depu-
tado, tem sido realisada. 

Ft>i realisada a ma:s ingente e ar-
dente a.spiraçilo publrca; a reforma 
eloitoral. Feita esta, nós vamos c&• 
minhando para o dosenvonvirnento Je 
todas as ldeas que constituem a n'ossa 
blndeira política. Nem era possível 
que, estando a attençllo toda do poder 
lealilativo presa ao estudo d' esta aben • 
QOAda lei, podOS36 ae 11pplicar A reso-
l u9liO dos outros alto• problemas eco-
oomicos e aociaes sobre que tem de 
p;o~ugçiar-se (Apoiador) . 

• 

Dado esto pASS'!O, caoúnharomcs, nio 
irnr•rudente !l preclpltajlamente, como 
parecem aesejar os n.obres , deputailo~ • 
mu cprn selfurança e ,?'o'!tela,e lst.s/ p~ra 
que puuamos reallsar o nosso pr~ram
ma u mala tempu cóntlnuar A rfeo te 
doa negoclos publicog, 

O partido conserva•Jor nllo acretlite 
mai6 que a gastao dos negocies publicos 
aerA um palrimonio aeu. 

Sra.,a a bandeira do partido conser-
vador n.lu pode se impor A ~qeitação 
do povo, por que&:~ suas ideas ja es&.Ao 
reallsallas, tanto assim que e)le tem 
ultimamente governado éom ideas 'eln-
prestíulas do progr:uhma liberal, procu-
rando . desOgb ral·&s bompletamente. 

O St'. M . Futgencto: - Oomo se escre-
ve a lils toriu! · · 

O SI' Drumond:- E' a~slrn que o par-
titio conservador tem cumo seu maior 
título de gluria a reforrna do el• ll}entu 
servil; mas essa idea, nAo ha contes· 
tar. é da íolciativa llo par tido liberal, 
e o partido Cllnservador a realiso'u, mas 
collocalla em um terreno neutro, em 
que t~clas a• Ol)inilles se confundlrào. 
(Apolaaos. Multo bem). o S1·: Lemos:- Sem duvida alguma. 

o ::5,.; Drumotld: - Nilo foi ella, pois, 
ldeu do parti•lo conservador, e nem foi 
reali ~a·la co111 seus esforços ~omt>n te. 
Vó~ lodos sabois que fui realisada com o 
e1ocurdo, com os applausos do partido 
ltberat. (4poiados). 

Corno, Srs .• dizer-se que esta é uma 
id~a rea ll•ada pelo partiJo conservador 
exc:u~1vamente1 

lgunhnente, Srs., o partido conserva· 
olor procurott reali~ar a r·eforma ju,dlcia-
rla, ltlea liberal; ma9, fel·o tAo desas• 
tradamente, que, em vez d11 r es1,1ltados 
beo~llcos. essa reforma tem trazido gran-
de i males para a sociedade, <:Qmo o des-
pres tigio da autorida~e e outros \Apoca-
dos). 

Vo:es : - Estã (aliando brilhante· 
mente. 

O S1·. Drumonú : - Asslgnn I ou o roeu 
nobre collega, Sr presidente, I.!Omo cau11a 
da perlurbaçilo da ordem ftoclal na pro-
víncia', a fa lta de disciplina do corpo de 
policia, a protecçao que lllspensam as 
pe~so3s alto coUocadas :\.3 autoridades 
pollclaes nos diver110s municípios. 

Srs, S. Ex. esqueceu-se, proposital-
mente talvez. de aprese'ntar a verda-
deira causa desse estado lastimavel. 
desse irande numord de attentados e 
crlrnos que todos deplóramos, e que 
ó precisamente a reforma judiolana. 
(Apoiados c não apoiados). 

Srs., nilo podia o nobre deputallo vir 
dizer que o pu r tido <:Qnse rvaolor. embnra 
n40 apresente programmM 'Y&ato •. tem 
reallaaolo ld83~ uteos ao paiz, !fU\IDJu o 
que é fo ra de.rtu,ida é que as iCieas que 
ultlmà111ente tG111 tldQ ~ilsa~s eeto 



parlHo con.9er vaJor silo ldea.s pura-
tueole 11beraes, que têm sido desUgara-
das por esse partido em sua belloza. 
(Apoiados. MtfiiO bem ). 

Drsse S. EJ.. qlle é lamentevel que o 
parlltl•.l libera-t ou aquellea que o rapre-
~eut.am 1 na a~embloa pruvrnclal jii'O-
ourem ll&lu·eepera.ar os progr•ammas apre-
senC&do• e .au~ten~.&dos J>Uios gabinl!tes, 
que ,têm enviado admin istrado res para 
a, provincias ; e ali udio À opposição le-
vanteda neste ca~ o aono p&'ISildo ao 
dfgno o honrado ex-administrador da 
provltícia, o Sr. senador M. do Vascon-
cellos. 

Disso S. &1., qoo, por aer honesto e 
sincero o pi'Oframma do mlnisterlo Sa-
raiva, e .i'OC p1·oeurar o Sr. M. de Vu-
ú<>ilcello~ realisar nesta provincia as 
ldeas desse programma, guiando·se.sem-
llrO pela honestidade e Sinceridade, SC?~
freu da nossa parte neste casa a oppost-
ção que lhe fizemos. 

Eu alo quero, Sr. presidente, (azer 
reviver a hi~wria des,a opposição, os 
soos motivos; mas, se o nobro deputado 
acomvunhou os trnbulhoi desta assem-
liloa na sessão do anuo pas:ado , deve 
ter visto que para e~sa oppoMiçao in-
ftuirtlo motiVO$ muito podorO$Os o mui-
to nobre.;, e qtio foráo por DÓi ootllo 
exhibidos nest. tribuna. (Apoiadas). 

Entre outros, Sr3., a opin1110 n imia-
mente injusta que sustentava S .. Exc. 
a respeit, das rlnanças da proVIncra. 
(Apoiados). 

O Sr. M. F"lgencio:-Nao ~o o!quo-
ça du~ accusaçõu~ fllihs pelo Sr Car-
los Atr~.~nso. 

O Sr. Drumond:- Ndo ha, portan-
to, motivo, Srs. , para estranhar que 
hoje ache-se ao lado do Sr . sunador 
M;,ira do V uconcellos nos conselhos 
da coroa o drgno ministro da suorra, 
o Sr Carlos Affunso, um dvs opposi-
cioni,i,as do a nno passado á admiu•stra-
ção do mos mo senador. 

Sao cou~as que so dão Íllrçosamen-
te UI\ .cena polit•ca; ou podia, se qu.-
zesso rol.aliar , dizer aos uobros depu-
tados que a historia até hoje rt>g istra 
com admiração o facto que le vou a 
collaburar nos altos conll<jlhos da cu-
roa, prestando-_lhe li conc~rso do! suas 
lui~ o patriotismo, o anugo depatadu 
Torres Homem, aquello mesmo quo t>S· 
creY~O o celebre Tymandro (Muito 
bem) 

O Sr. X. da Veiga:-Nao ha ahso-
1 uiamente simile. 

O Sr. Drumond:-Quem tem {ac~s 
d~tes na vída' polllica do reo part1do 
P!O i ode1 tAo cheio de si, como fez o 

noLre deputado, lovlUllar-so o a t irar 
pedras nos stos adversa rios. (Apoijldos). 

Di.:sse o nobre deputado quo o parli-
do hbtlral , owborJ& tive~se votado a lei 
du eleição directa o ~· aprésenta.sr,e 
oomo uma fonte efll quo so. rege.neras-. 
se o voto popular, na l" &r)fic~tçllõ .<lê 
poderes se d~sviara .d'aquellu normas 
que devera sC~~ur r, e vutara capri_s:'ho-
sa e apaixonadamente a exclusao sJos 
mais distinctOs cunsarvadort>S, que ~ 
impuohtlo às íi rná.s {'Or uma lpog·a vida 
do SOI"VIÇOS assignaladÓs, 

Nllo é HSiiiD, Srs., liberaes o cooser-
vadoros C...r4u oxclu,ido~ do par1a~!ID· 
to, ~r que suas oJe,ções !Ó.fllo eivadas 
do v1cio3 o Jlullidadel! it~sanaveis, e DAo 
con v ínha que SEI ra~gasso 1 ogq n9· qu-
moço d11 sua execuçãl> as pàginu doss~ 
gr·andlllei eleitoral. (Apoiados. Muito 
bem). 

E~sas exclusões, ~r"· • tiveriio lam-
bem por sr os votos ~o vultõs prQemi-
nontes do partido conser vador, q_ue 
subscreverão os ro.~pocti vus parl ceros .. 

Citarei os nome' do algu11~: o Sr. 
Dr. Tortuliao.o Henciquo, choro do par-
tido con~ervador nest11. provincia, as: 
signuu osSO$ parocer·,il· (Apoiad~s). 

Po1s, ~e os liberaes \omarlln assen-
to nu varl :unontl,, sagrailos pelos \"OtolS 
do incolcado cholo do partido cOnsér-
vadvr ne~ll\ província, corno so ve m 
d rzor aqui, Srs., quo n camara om ns-
sumpto t!lo importante St"• lovo u-sa pela 
paixtlo pulitrca? (Apoiados. i\fw"tobem). 

Isto e escurecer a ve1dado, aqilillo 
quo ostâ na conscioncia publica. So-
mente n!lv puderao fazer parto da ro-
prosoutaçàu naciou1tl aquelles que orão 
purtndoa·~s do diplomas nullos. (Apoia-
dos). 

O Sr. i\foretzsohn:- 0 Sr. conselhei-
ro Sara1va nilo disse isso; proftrgo,u o 
procedunentll d.a camara. 

O S1·. Dn1mond:-Dopois do esten-
der aoos vous pelos alJa$ regiões da po-
lrtica gemi, o nobre deputado veio pou-
sar no seo Ouro Preto. o começou a 
trata r dos occurreocias relat i1·a.s â elei-
ção do 1.• d1stricto, em 19 do Agosto 
ultrmo,om que era candidato o illuatre 
Sr. miui~tro da suer ra, antigo ropre· 
sonlllnte do mt smo districtO, mas foi 
iafolrz na apreciaçâo dos motivos por 
que o nosso correligionnrio obteve ' um 
triumpho com tio grande maioria. 

O Sr. Lemos:-Fel•1.mente foi tle· 
pois da eleiç;lo provincial. 

O St·. D rwnond:-Acredita o nobre 
deputado quo fv1 uoe&"'-111 io o emp\"1!8'1 
de meios extraordaoarlos e talvez mll$4 -

• 

• 



mo da inAuenci!l nftlcial plll'& que uma • 
candidatura tio ~ympathica no t.• dis-
t ricto tiv8S16 o ~Wignalatlo triumpho 
que obteve; mas S. Exc. esqueceo-se d3 
que, assim pronunciando-se, inogava 
uma grave ceoaara aos membro~ do 
aoo partido, que derllo vot ·~ a•1 Sr . cun· 
selheiro Car los Affonso (nOo apoiado 
do Sr. Morelzsohn). 

Se as forças do 1.• dl~tricto quasi se 
equilibr:\0, ~endo pequena a dilfo• onça 
a fnor do partido laber .d, e se o candí· 
dato de~te partido venceo com uuaa 
maior ia de 117 votos, certamente qncl 
a censura vae tocar ao" cur relir lona-
r ios dos nllbres deputados, que dllu a 
entender que esses eleitores se deixarão 
seduz ir pur motivos que eu desconhllÇO, 
quando nl u se queir~~. confeSMr que re· 
conhecerll.o o~ altus merec1mentus dll 
dis tinc(l) candidaw. 

O Sr. M. FulqeTICW:- V . Exc. està 
envenenando as intenções. 

O Sr. Drumond:-E' o que se infere 
das palavras dJ uobre rlepu tado, e é 
lambem u que pudo apa nhar de um ar-
t igo pu bliuudu na P rooincia ele M ina.s, 
orgll.o do pHtido consenador, de que é 
distincto redactor o n• sso talentoso 
colluga, o Sr. X. ela Veiga. 

E ei~ abi a explicação do assignala· 
do triumphu que obt~tve o ~r . con .e· 
lbeiro Carlos Alf ·ns >i nl \. foi necessn-
r io o emprego de meios extraurdinarios 
ou ofBciaes; nll.u; o triumpho surg o das 
urnu l'ela livre o ospoutaoea maoi· 
!e~taç:to do elcit or.tdo do L • d stricto. 
(Apoiados. Muito bem) 

O S1·. Lemos:-E com o concurso de 
pouco" conser vatlorcs. 

O Sr. Kcrdole:- Por que era mi· 
• ntstfll. 

O Sr. Drumona:- 0 aparte do nobre 
deputado dá a entender que o espíri to 
publico entre uós se acha completamen· 
t e abt tido: se vós diteis que a victoria 
d•• i11 ustre ministro t!.a guer ra foi de-
vida ao simples facli> de occuy.u um 
lugar nos conselhos da coroa, trrogaes 
a inda mais severa censura aes vossot 
correligionarios, que o suft'ragaram. 
(Apoiados. 1V uilo bem). 

Ora, so o il l ustre ministro obteve a 
vota9a:o do alguns conservadores. e 
alem disso o partido liberal estava uni-
do em um só pensamento, porque fel iz· 
mente dompparecerl o as pequenas di-
vergenciaa q o e delle separa vll.o algun' 
da aeos mai1 dastinctos merubros, per-
g unto:- seria neces~rio para a • vlc~ 
ria O em f reso de meteS extraordtaartos 

e officiaesf Ninguem o dirâ rlfOnel• 
mont •. 

Sr~ • meios verdal!eir .&mente extraor-
di na rio~ Corao emprcgadoa por parto 
daquellea que sosteaob v ao a caodida· 
tura do illust re Sr . Dr. Doogo de Va•-
coocelloa. Alguns emprPgados publi-
cos, cujus nome~ poder1a citar, abant!u-
narao seu• empr Pg·•s e Corao cabalar 
pelas rreguezias do município. Nllo se 
fez o emprego somente rlo~ meios sua -
suraos, tlzo~rao-~e tam b~m prome~su em 
nome du~ cofres publicos ; fat.i ftcarl o· 
I J firmas em cartas eacriptas a eleitora~ 
tHD nome de outras p1110a1 , como 
acootecou com a firma do viga rio AgO!-
tínho, em cujo nome dirig irão ao Sr. 
Latlislau, de Cattas Altu, uma ~rta, 
pedindo votOi para o Sr . Or. Diogo. 

O Sr. X. da Vetga:- Quem fez isso 1 
O Sr. Drumonct·-E~tes é que sl o 

os me1os torpes e vl!rgooho•oe. pust~s 
em pratica em favnr de cuntlidaturas. 

O Sr. M orelnohn:- V . Exc. pr de 
diz11r fJ uem f 

O g, •. X. ela Veiga:-Deve ter a co-
ragem de doze} o. 

O Sr. Drumond: - Ja di ~se que em· 
pregados publ1cos abandonarllo sous 
o.nprego$ e forãu percorrer o dístr.cto. 

O S'·· X da. Ve&ga:- Cite os noroes, 
é preciso franqueza e coragem nas ac · 
CU•;o ÇÕí!S. 

O Sr. Drumond:- Eu poderia ap· 
polia r para o te.temunho do digno pre · 
sid• nto da casa, varao circurospecto o 
distincto, que roerece tod:\ no>Sl cou· 
sidoraçllo, e perguntar A S. Exc. se é 
ou n.lo cxacto o facto que assignalei , 
relativamente á falsi ficação de flrroa. 

OS>·. X . da Veiga:·-Mas quem Cal· 
siflcou 1 

O S1·. Dn,mOtld:-· N«o sei. 
O Sr. Jlforet;sohn: ·- Ab ! Mostre 

quaes forJo os meios vergonhiJsos e 
condemna\•ei•,t!e qneso lanç.>o mllo con-
tra a candidatura do Sr. minis tro da. 
guerra. Garanto que nllo houve ne-
nhum, porqu'l e~es meio• são repro-
vados por todos os homens de bem. 

O S1·. Drumond:- Srs .. t.anto a ele! .. 
çll.o correu livre e estreme de inftuon-
cia official, que até chefes de repartiçõea 
se pronuncia vl1o de modo a mostruem 
que deixavdo correr à revelia a elei-
Çllo do oobro minist ro. 

E' as•im que o Sr . director d1" 
ol>ras public~s disie em plena repn-
tiçào-qoe, rPpublicaoo como era, pou-
co lhe Importa "a a reeleiçlo do roi• 
nist ro da suerra~ 



os.-. X. da·Y~a:-Estâ preparan-
do a 'dtimissllo delle. · · 

O Sr. Drumonci:--Oomo, po(s, di-
zer-se que empregai'ão-se meibs ex-
trlj.ordiuarios p~>cra a reeleiçl!.o do .mi-
ni•tro da guerra , para deste modo ma-
rear-se o IJrilho de dJlll vict.ori .. W I.to 
nao é cen, ura seria. Nlo se pode con-
i estar a legitimtdatle do triumpho al-
cançado pelo mio i~uo para se poder 
expliéar decentemente a derrota do 
iHustreeaodidaio adveNario, que teve 
Õuttos motivos. 

O Sr. Moret::sohn:--A vinda do Si'. 
consel,be~ro. Affónso Celso c a ellta capi-
tal operou verdadet ros milagres. 

O Sr. •H. Salu:-0 Sr. conselheiro 
Affonso Celso · n4o é governo, é um 
'Chefe muito distincto do partido libe-

. ral e oingoem lhe pode. contestar o 
direito de tr11balhar pelos seus am1gos. 

O Sr. DrumoncL;-Apó:1 illto, Srs , 
o meu ' illus\rado tollega qulz nos 
conduzir outra vez ã htswria dos Cae-
to3 occorridos nesta vasta proviocoa, 
repetindo o que se deu na cadade de 
Ar~suaby, que ja Coi brtlhantt~men\e 
explicado pelo Sr. Dr. Nuno Lages. 
(A poíados). •· · 

· Eu tendeu S . Exc. que da parte da 
maioria havia int~re,se mutto- pro-
nunciado em olo vutar pelos requeri-
mentos da opposiçào, hto é, que a 
maioria, conscu~ da procedencia das 
accusaçõea da minoria, evita v a a dis-
cuss!lo e procurava obstar que as in-
formações pedidas foss.~m daria:!. 

Disse S . . Exc., ·a propo>tto, que ten-
do feito censuras Ct'ID rul a. çll.u a r emo-
ção de 'Um professor do. muu muuíci-
p:o e pedtdu i nformaçile~ sobre o caso, 
era,6'1ltretanto, lamentavel tJUd a:té hoJe 
nao fo;;se dada uma r~spus a a suas 
palavras. . 

S . Ex c. disse que essa remoção r .. , 
feita p~ra persogujção de 'IIm fuuccio-
nario cumpndor de seu$ dev~res, pur 
inftuencia de liberao$ da l ocalidade 

Nilo é assim, Srs , e eu estimo muito 
ter occa:siao do fallar nisto. O profes-
sor-de que a& trata &·omisso e rem1sso 
no cutnpramonto de seus deveres; tem 
andaJo de Heródes para Pilatos. • · 

O Sr. M. F ulgencio:-Nesse caso 
devia ser d.,mittidu e não removido. 

O Sr. Drumond:-'-Foi-nos exporta-
do do sul de Minas, Sr. presidente, 
p~•que se distinguia I~ pola sua desi-
dia, pelo niio curnprtruento de seus 
deveràs. . . . 

No mnntclpio da ltabtrà, onde fot 
4'X~rcer a sua profisdo, bav.endo 53 

menin!ls na .escola, que foi-lhe entre-
gue, Ocou a mesma reduzida à frequen-
oia de 3 ou 4, pOI' s ua incapacidade, 
como di I· o eloqnentemente 'U relatorio 
da ·iMtrncçln publ ica e ve'rificou o 
honrado deputado a quem respondo. 

O Sr. /JrE. JFulgencio:-Era cuso de 
~npprimi r-se a ca lftlira. , 

O Sr.. IJrumond:-Nfto apoiado; ha-
via grande numero de meninoS com sede 
de instrucç!!.o, mas que abaudonari\o a 
escolá p-ela irtca[nlcidade· do profes!or. 

E'ntlo, Sr. presitleute, ç.estlts c:<JDdi-
ções, em virtutfa do r egnlament·1 56. 
porque ~aia va-se de;nm profe-.sor que 
nao !ll'a vitahcio, nem tinha se habili-
tado-conforme o r~gulamento 84; o pre-
sidente da provinc•a. remuve'u·o para 
outra cadeira, u ma vez.qnl$ a11i nao era 
11ceito pelo povo. 

o acto da administraç6o roi,'Por tanto, 
perf~itamente legal. (Apoiados). 
~ Uis:;e o nobre deputado que tal é o 
estado da nos~a prov.ncia, que o crime 
campea ompune, de collo erguido, e 
que da ta l maneira vamos parar ao 
abysmo. 

Disse mais o nobre deputadn que n!o 
~c pode esperar correcli v o para este:< 
males, porque os criminosos s!lo pro-
tegidos pelas autoridades polic iaes nos 
municípios. 

Sr~ .. esla é uma das mnii grave' 
injustiça, irrogadas ptllo meo nobre 
collega ao partido liberal. 

O governo provincial acha.se· acer-
cado da pessoal apto, idoneo e morali-
sado; se uma ou outra vez erra nas 
su11S nomeações, nllo é i mmediatamente 
O culpado, porque es!aS ll0nl81\ÇÕ8S F8 
fazem por propostas tlus amig~ dll!l lo-
calidKdos 

Quantas vezes nilo pode o presidente 
da província, levado pela mais nobre 
e patriotica vontade· de bem sorvir a 
causa r-u blica. e rrar nn':l' pomeaç<Jes 
que f az 1.(Apoiados)' • 

E. Srs , qào Yamos generalisar; 
q uao•lo a accusaçJo é tlo grave, feita 
com tanto arrojo, o deputad<) qut> a faz 
tem re!>tricta ubrigaçl'lo .do descer aos 
.factos para provai-a. 

O Sr Moretzso!m:-Nil.o havia do-
cu mento qoe ·sat1 s6ze~se a V. Exc. 

O Sr. Drumond:"'-N!!osnti·f ei to com 
i$lO, o nobre deputado, .n'O do$9jo de 
accusar_por accu•ar, p~rq,ue. O$ta t em 
sido a m•Nlo da opp(lsição conservado-
ra nesta cas:~, disse quo quaoto mais 
~ebel des e desmoralisadas, tút·bulen· 
t&s e desordeiras sll<f as· auUiriaades, 
tanto máiores, mah elo9,uerites o sie· 
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nilleativos alo os titulos que ellastêm 
i protecçao do governo. 

lato é uma accuiaçA., graviMima e 
eu poderia retaliar com nntagem, se 
o qui.zeau fazer: mas entendo que.n4o 

• 
e~tumos aqu1 para lS80. 

Eu pqc!ia apre~en~r ao nobre depu-
bdo pagíoas da bistoría de :180 par-
tid:.o, wacriptas a aaogut~, violações de 
leis, attentados asi11mbrosos. 

Quem tem um paasado como es.e, 
Sr. presidente, nlo pode censurar os 
adverurios com tanto d111embaraço. 
(Apoiados. Muito bem). 

:Sra., felizmente o ao estamos num 
tempo em que a sociedadu ae ac.be 
dividida em 2 campos:- vencidos e 
vencedores-. o, emprego~ publicas. Srs., nlo coo-
e,tituem o patrimuoio de um partido; 
pelo contrario, ellee t3m sido d.istri-
buidos nu imperio, t :odo.se em vista 
us virtudes cívicas e 01 talento:~ dos 
íudiviJuua. (ApoiadO$. Muito bem). 

O Sr. M. Fulgencio:- Nao actual-
mente 

O Sr.Drumond:-Actualmeote,mes-
mo nesta província, nesta capi tal, ha 
diversos empregados cou.servadores, no-
meados depois da aiceD~lo do part1do 
libaral, e muitos outros conservados, 
vorque O governO far ia Injustiça, de· 
mittindo·Oi. 

l''elizmeote nó:1 nlo nos acllamos em 
um palz em qu11 para uns so haJa gra• 
ças e favores e para outros soffrlment.os 
e dores. (Apoiados. Multo bem). 

O Sr. Kerdote:-Quaotos juizes con• 
aervadores temos1 

O Sr. Drumond:-Actualmente exis-
tem mais cooservadnres e multo mais 
do que nós tinham(IS quando em opposi-
ç4. ... 

O :Sr. M . Futqenclo:-Estâ enganado. 
O Sr. Drumond ... p:>r que entao era 

dlfficillmo conseguir-se a nomeaçlo de 
um liberal, principalmente logo depois 
da asceotlo do partido conservador em 
1868. Posteriormente, quando appareceo 
n di vi silo no selo do p~&rtldo conserva-
tio r. quando alguns d8!gostosos ae ma-
nlft~atllrlo, foi oecessar1o afrouxar um 
pouco as molas do emperrado machinis-
mo administativo, e nessa occas11o se 
fe& a nomeação de um ou outro liberal; 
mas, quando o partido liberal subio ao 
poder, na província de Minas era uma 
raridade encontrar-se um liberal nos 
al tos cargos da magistratura. 

O Sr. M. Fvtqencto:-V. E:r.c. nlo po-
de queixar-se; consegui<. muito dos go-
vero:~s conservadores. 

O Sr. Drumond:-A iostrucç&o pu-
blica achava-se montada no sentido do 
~>Jr~i4o Ç91188fV&dor, e ainda hoJe mui-

tos membros d.esse partido t3m sido no-
meados, pois olo ettamos nessas epocas 
de exclusivismo. Ho:1tem mesmo foi 
nomeado professor publico um conser-
vador. (ApoiadO$). 

Comll. pois, dlzer·se que o partido li-
beral oomea somente oa eeue correliglo-
oarlos, preterlnllo Inteiramente os ad-
versarlo~. embora concorram aos em-
prego• e "'ra ello!J ae moatrem habili-
tado•' 

c Provimento de empre,os publicas 
somente em favor de liberaea. • 

Srs , eu poderia appellar para algun~ 
dos nobres deputados em opposlç&u e 
pedir-lhes que,coosultaodo as suas pro-
prlaa coosçiencias,respoodessem ts E:r. ; 
elle~ d1rlam que os pro•lmentoi de oftl-
cios de J U4tlça ~rn recahido tanto em 
liberae~.como em cooaervadores, porque 
nas dlversu localidades, -ande resido~m 
os pretendeo tos, elles tAm por ai a pro-
teeç4o de liberaet e conservadores. 
(Apoiados). 

Fel:zmente, caminhamos para uma 
nova epoca, em que os preconceitos se 
romp11m, a pai:r.Ao moJera os seus lm• 
peto~. a polltíca é generosa e aoolhe â 
sombra de sua bandeira todos os cida· 
d&.os, qualquer que $eja a aua prooedeo-
ola. (Apotados. Multo bem). 

.si os meu$ i:lustres colleg;ts ett&o Jo• 
m1nadoa de sentimentos nobres e eleva-
do.t de harmonia nesta casa, allm de 
qu11, quebrada;i as barreiras diante da 
Imagem da província, que tudo espora 
dos aeus escolhidos, estabelecida a cmn· 
munhllo do vistas. possamos cuidar to-
do$ da resoluQ!Odosaltos problemas que 
se nos lrnpoeru ; ai meus I Ilustres colle-
gas desPjam, antes Je tudo, a conceo-
traçlo de nossos esforços, o au:r.il io de 
oo.~sas luzes em prol da província de Mi-
nas, digna de melhor sorte e dos altos 
destinos que lhe estio reservados; si 
SS. Ex1. s!o sinceros nesses desejô.o, 
como creio, garanto que serlo por oót 
recebidos de braços abertos. (Multo 
bem). 

roió! olo queremos nos collocar em 
dous campos oppostos, traçar linhas di-
viaorias, estabelecer lutas estareis, que 
e~ nada podem aproveitar â causa pu-
blica, nlo; ~'tamos promptos e desejamos 
mesrno aceitar o concurso de todos oe 
nossos collegas, no Intuito de trabalhar-
mos, sempre com o mesmo peásameoto, 
pela prosperidade da nossa província, 
pelo eDJraodecimeoto do palz. (Multo 
bem. Apoiados). 

Neste campo espero que se acharlo 
coograçadas a maioria e a miDI!ria da 
assemblea, que representa a proviocla 
que todos estremecemos. 

(Muito bem! Mui to bem I O Oradol' 
~ cumprimenlado por muito• tk UUf 
~gas). 



4BIN .... -~ ' . 
O 11'1". Lemo•. (pela &rdem):-

Sr. presidente.... • 
O Sr. M. Fulgencw:--Temos a rolha. 
O Sr. LemoJ:- Lembron bem o no-

bre deputado; eu ia requerer apena;S 
a .inven!o da orlem do dia' de sa b· 
bado, maa'ag.JJ'& reqnererei ~mbem o 
eneerram&Ato da diacussio da l11i de 
.torça. 

Sr. presidente, existe sobre a mesa 
grande numero de projectos, alguns de 
m~ita (mpor taocia e'ut~idade incoptes-
tanl; e, como o oosao tempo vai e~c&il" 
aeando, vou fazer dois requerimentos, 
sendo um o que acaba de lembrar o no-
bre deputado, cuja iiltell•geucia e pra-
tica doe nôaso1 trabalhos, ba. muitos 
ao nos,, me hei acostumado a respeu.u. 

Requeir o em 1. • lugar o encerra-
mento da 1. • discussão do projec_to n. 
104. 

Em 2.• lugar, que· seja invertida a 
ordem do dia 9, deTendo se discuti r as 
materlaa ~eguiol.es. (U). 

Consultada a ca.a, é approvado o 
requerimento de encerrameuto. · 

• O Sr .. Presidente declara que vai 
pOr a votos o 2.• requerimento. 

O & r . Manoel FuJge o c lo: 
- Sr . presidente, estilo .sobre a we~a 
di vereos req uerimeotos ofl'erecidos pela 
minoria, é cuja dis::ussão é de 11bso-
luta necessidade. O meu nobre col-
lega, Sr. Veiga. fe.t u~ requertmento 
muito importante, podmdo C{)p a de 
contratos que {orlo celebrado$ rola• 
i ivamente a uma estrada de Cerro, bem 
como outroi documentos e iuformaçOes 
.que ae tornlo esaenct.aei para a dt:;-
cusa40 do orçamento pr <>vincial, pois 
quo verslo sobra o modo porque alio 
geridas as estações fiJca~s ~a proviucia. 

SerA, portanto, uma ~DJU,ttça que a 
maioria DO$ negue o uotco recur$u quv 
temos para inquirir dos actos do g~.~
verno. 

A nossa sessllo ja vai um pouco 
adiantada e nós pooco temos feito, é 
verdade; mas a m1noria nAo pude car· 
regar C{)m a responsabilidade deste 
Jacto, porque tem comprido o seo d&-
ver C{)ncorrendo sempre As aes.ões. ·' O g,.., Lenws:-Nem tampouco a 
maioria. . 

O Sr. M. Fulgencio:- Enllo st>jAo 
juttoa e uAo nos. neguem a discu:s:;Ao 
de nossos requer tmentos. 

O Sr. Lemos:- E eu p.ao inculpai a 
minoria. . . 

.O. Sr.ll j'~J&Pio:-Portanto,acho 
que &3te requeruqenw. 1110, daTO . aer 

• •i!rr<>~ado! '&D\~~to, estamot em 

• 

mi~oria, ~95 sujei.taromo~ a. qu~!.quer 
rlectslo p.Jr p.1rte da matoda, e ~ nos 
furem negados os documentos pedicfos, 
faremos sentir isto mesmo .ta tribuna, 
appellaàdo para a opiniao pubJicà, 

O 8r. Xavie r d .- V~lca 
(pela or,ckm):-S~. prQsidente, fuencro 
m10has todas as consid'eraçi!ts q_oe aca-
bam de l!8r externada~ ,pelo .meu ~on
rado am1g.:> 'l companheiro de opP9si-
çllo, d11vo accreaceotar ainda uma obser· 
vaça:o. 

V • . Exc. se recorda, Sr. presidegte, 
que os requerimentos pela uppotiçl o 
apresentados, e que até hoje dormem o 
eomno dq esquecimento na mesa djl V . 
Ex c., se n~o do desdem po'r parto da no-
bre maioria, · versam sobre assumptos 
intoiramente admio'istrativos, alguns 
do~ quaes intere~am .muito de perto • 
elaboraçllo consc:enciosa de nosso or-
çamento provincial. , 

Se esses requersmenti)Í nlo têm de 
aer discutidos e vótados, desde ja pre-
viuo a V. Exc. que terei de ronoval-os 
pos· occasillo da ducus·llo do orQamento 
provtncial , porque nao aptosentel·os 
unictunente pe>r querer accusar o~ go-
verno~ liberat!S, e sim no interesse de 
obter esclarecimentos de que preciso. 

Recordo-me que, l'n t re outros, ba um 
requerimento que trata da fiança de 
C{)lluctoros, do estado de nouas recj): 
bedorias na provincia, onde me consta 
terem se dado desfalques por criminoso 
desvio de diuheiros publicos, em con-
a.!qoencta de malvefsaçao dos re.pecti-
vo~ empregados. 

Ha um outro relativo aos contratos 
fuiws para a estrad<>. de ferro de Jequi-
tinhonha, nos quaes mo iof.,rmam (n!Jo 
affir111o) que h a nllo só lllegalidados, 
como verJadeiros eseandalos_. ·~egali
d .. des e escandalos que a provmc1a deve 
C{)Obecer e apreciar (apoiados). 

O Sr. H. Sales:- Quaodo Y. Exo. 
apro~seutou esse requ.erlmento, eu de· 
clarei que, si dividiS$8 '!Satl parte dn ou· 
tra~. que o mesmo cootinlta, eu votaria 
por ella. 

O Sr. X. da Veiga:-Sim, senhor, 
mas a ma teria das outras é tambem im-
portante. 

Apre:en tando e se requerimento, 
absuvo-me de (undamentai·O, para nao 
imtar a extrema susceptibil1dado da 
nobre maioria, porem nem assim foi 
olle ainda adoptado I 

Enlretaoto, Sr. presidente, a nobre 
maioria deve a este respeito ter os 
me~ Oi intuitos que a opposiç~ •. pol' 
ifSO <i ~e eu a repu \o iusRU'ada elll l011' 

• 
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timeotoa patriotlCQt ' cte todo lncapn 
de recuur meio• pàra ó conhecline.nto 
da Yerdads. 
·:>e a nobre maioria deseja a inver-

sAo da ordem do ~ia de sabbado patà 
&aiantar os D'ls~oa tribalh .. s, eu nllo 
farei questló de •o~r pelo seu requ~ 
r imentu, com tanto que ella permitta 
q~e numa vótaçao dé ~oje ae conced~o 
l oppoai~o &:1 informaç<let que ella 
aoll'cilou naqóellea requerimentos. · 

E' o meio de conciliarem-ae oa inte 
resses yotar ã maioria parll que se ~p
prol'em oá requerimentos off'erecidos 
~la opposiçio. (Jtpoiaclos). 

Mio desejamos 'd lcutir por discutir; 
qu.,remos nts e~clarecer, queremos sa· 
ber da nrdade, queremos informações, 
sem ae 9u~s el o potfemos proceder 
conscienciOsamente na elaboraçao do 
orÇámento e no desempenbo· de nossos 
deveres no~ta cas11 como legisladores 
e ft.tcaes do go•erno, 

Com relaçao a esta queatlo de con-
tratos, espec•almente para a estra•ia 
de fer ro de Jequttinhunha, comi•reben· 
de a assen.blea que sua propria digni-
dade, a d•snidade do governo, nAu w-
lerao ~nliterfuslos e my~terios. Nllo 
peço que se nos conceda um favor ; na o 
tt'mos di reito, nem •nteresso em pedir 
fuorea; trata-se simplesmente de orna 
q utl~ tau d11 dtguidade para a aduunts· 
traçao e, sobretudo, para 8:1\a assem-
blta. E' uecessaril) que a verdade ap· 
pareça sobre estes 'e outros as~umptos, 
por sua propria natureu graves e im-
portantes. (Apoiados). 

E' o que tinha a dizer. 
o· Sr. X. da Veiga requer verbal-

mente que sejAo coustderados appro:va-
dos tl dO$ os requerimentos de infor-
m~~~s, que teem sido off'orecidus pela 
oppostçao. 

A pedfdo de alguns Srs. deputados, o 
Sr. l. • secr&tarto procede 11. ldtura 
de; tes requer imentos. 

Posto a votos o additamento do Sr. 
X. da Veiga, é o mesmo approvado. 

O Mr. Lemo• (pela ordem):-
Sr.' presidente, pela votaçao que V. 
Exc. acaba de annunciar , parece que 
ficao approvados todos os requerimen-
tos que leom sido off'erecidos, sem a 
competente di~cuss!lo . Isto é um absur· 
do1 tnadmis~ivel. Creio que houve um 
mal-entendido- entre V. Exc. e a as• 
,..,mblt,a. (Apoiados e ttào apoiados). 

O addllamento do nobre deputado pelo 
14.• dlt~.tricto creio que era Jlara serem 
ih c In idos ta mbtlm na ordem do 'eira de 
iab~ado os re'luerimeotoe anterior• 

me:o'le nlte~taos, 'nio so p·cir S. iic ,, 
901;110 por outros illuatres 'de-putados-di 
oppos· çllo. 
O~- Í:I. Salu:·-Apoiado; nlo pedto 

a appronçllo !fl'ases requerimébtos. 
O Sr. Prúidente:--Pedio 'a appro-

vaçao c}OJ 'requerimentos. 
· O Sr. X. da V eaga:-E' nrdalle. 

O Sr Ltmos:-Mas V. Exc. compr&-
l;le~dt que n!lo era absolutamen'e pos· 
sivel q_ue a ll~semblea 8e jlroilunciahe 
a respeite! de mªterlas que nao estaTio 
na ordem do dia de hoje; elll!. ao pudia 
resolver •obre a lncl os lo desães rtque-
rlmentoa na otdedl do dia de ~abbadó. 

Alguns dos rtleos eoU!.'r,s de banCA· 
da eti!enderÀo q ué o nobré de_putado 11&-
dia que fosaem tambem ineloldos na 
ordem do dia de sabbado o~ requeri-
mentos ~ue teelil sido otrereeidos ení di-
versos dttls a11teriore~. e nQsse aeotido 
foi gue vinarto. 

Nestas circums~ncias,peço à V·. Exc. 
que haja de rectiflcar a votaÇio que 
acaba do ter lugar. Do contrario, tl rei 
de declnrar que votei contra o aolditi-
vo do nobre deputado, por rer nidénte-
mente contrarto ao quo determina o 
n••s>o regimento, segando o qual ndo 
podemos ab;olotamente votar mataria 
alguma de~ta natureza, aem que eSl-
t .. Ja consiguada na ordem do dia e sem 
que seja sujeita â diicusaa:u. 

Peço,pois,á V. Ex c. q11e haja de ree-
tificar a votaç!lo, embora vf'ja que \'ilo 
se relirundo quasi torlos os metubros da 
minuria para impedir que a rectiftca-
çao ~e raça. 

<:> s,·. S. Ferra;:- E devia ter-so •o-
tado primeiro a lei dfl f11rça, 

O St·. Lemo.f:-"-Juatamenle. Vencido 
o encerramento da discuçao do projec-
to da lei de força, V Exc: dnia lm· 
me<liatamente sujeital-o á votaçllo: en· 
tretauto, n!lo o fez, resulta-ndo d'ahi 
atropell~&mento dos nossos trabalho~, 
e a conll'queneia· fo i· que muitos depu-
tadJs d~ta bancada • otarao pelo addi· 
tamen to do nobre deputado pelo 14•. 
districtn, entendendo que elle o quo 
perlia era a inclus4o do$ &éUs reqouri-
mentos na ordem do dia de sabbado. 

O t!lr. Drumond•(pela ordMn): 
- Realmenta, Sr. presidente, estranho 
o que se deu ·na casa·! 

Sem prererenda para a diacusslo, 
sem que estivessem na ordem do dia, 
approvarem-se requer imentea, que têm 
dta especial par:1 a sua discu~FIIo, e 
fac to ànormal, n~Hléa vis&o, . t f•u:to 
Yírg'em nestâ ca~t1/ 
O~r. X. <t. v..;o:-Auormal1 DUJ. 



ca visto, porque o resul ta•lo foi con-
trario à VV. .Ex c a. 

O Sr. .Drumontb-E mai11, quando 
nem .eqoer ~oereu-se preferencia 
para a diaous~o. 

Sr. prosidonte. a votaç«o que acab1l 
de ter hígát- signi fica bem alto, bem 
claràmente,~ue a maioria desta JISSSill• 
blea é,tl hôJe em minoriti! A appro-
vaç«o dos requerimeutoa, sem di. cus-
a&o e sem estarem n'a ordem do dta, 
algUDS dos qoaea 11.0 de para oppoai-
çlo, éontra dispoaiçao expressa do re · 
gimento, em completo silencio, sem 
uma palutt contra, importa nada 
menos do que· uma manlrestaçao contra 
a admlniatraçlo da província (apoiados 
e n4a 'apoiados). 

O Sr. X. da Veiga:- NAo tem 
raslo. · 

O Sr. Drumond:-Foi essa no me-
nos a praxe que recebemos do partidll 
de V. Ex c q o ando aqui em maioria. 

Se assim é, Srs., tendo sido eu no-
meado para membro do uma commis-
sM de immodillta confiança da aasem-
blea, qual a de fazenda, quo tem de 
elaborar o/rojecto de or çamento pro-
-v incial, v V. l!:xc., Sr. presidenle, 
que nao posso, desde que presto inteiro 
e decidido apoio à adminsitraçll·J da 
proYincia, conservar-me um so mo-
mento nes1a commissao. 

O Sr. M. Fulgencio:- E' um ar-
gumento ad terrorem. 

O g, .. Drumond:-Nilo apoiado, nao 
A a commiss&o acha-se em minoria, 
' em vista da votaçlo da cua. 

Pi>rtanto, Sr. presidente, em nome 
da commisslo de fazen•la, peço à V. 
Ex c. que c!lnsu !te a casa ... 

O Sr. X. da Veíga:-Eu convido a 
illustrada maioria para que nllo pro-
ceda pelo dominao da paixlo. 

O Sr. Drumond .... se concede a 
nossa exoneraçllo, visto como estamos 
impossibilitâdos de continuar a s.!r-
vir. (Apoiados doa Srs. Sales e 
Fe1'1YU). 

A casa, sendo consultada, respon1le 
negativamente, por unanimidade de 
votos. 

O &r. Xavier da Veiga 
(pela·orclem):-E'Ita qoest!lo de ordem, 
que acaba de .sor l~vantada , é P?r sua 
'natureza mutto sUDples; a agttaçilo 
que n11i.o por parte de alguns do1 no-
bres depatados da maioria A que pro-
cura inverter-lhe 01 teriUOI e pertur-
bar aqoiUo que ao den conser"ar ao· . .,.DI', isto '· o e,pillii.o da auemblea 

}lro-vincial no exame das l}oestões que 
lh11 alo aff«Jilta!l. 1 

Sr. presidente, segundo o · nosso re-
gimento, a ' sessões dos ~bbadoa alo 
deatlnadas especill:lmehte pj,ra a dis-

·cus!lo e 'fntAQio•dos reqbl!tim'eo'tos of-
feTectdos durante tà sem á na . 
· O oóbre deputado pel~ 14.• di1tricto 
requ'ereu, tamllerà na· forma ·ilo r égi-
meoto, que fosse in .. erttdu a ordem' do 
dit du proximo nbbado, para que, fim 
vez daq uolles ' requeriment'ls,. fu~sém 
dlecutidas outras!ltJateriu que S. Exc. 
indicou. 

E i~ 'a questlo estltbelécida. 
Nest~lHetnlos , tra·tiuld0-$8 da inver-

sl o da ordem do dia de sabb;tdo, tlnlia 
perfeito cabimento o additivo que olfe-
reol ao nquerimento do nolire de,Pu-
tado e que V. Exc., . l~j;itimo rnter-
prete e I"Xecutor do reifmento · acei-
tou e sujeitou à votaçlo 'da clsa.' 

Por parte da bonradta maioria nlo 
surgio impugoaQio alguma. 

O Sr. H. S~s:..l.Porqoe nao ha-
via discoS!Iâo aobre o req oetlmenlo.' 

O Sr. X . CÚl Veiga:-Mus os nobres 
deputad011 podiam rallar pela órdem, 
como ~t:lmos agot a !aliando, sr enten-
-dillo itlegal a aceltaçao dó requeri-
mento que offereci. 

:ia "Votaçllo deste, alguns votos da 
maioria · destacaràm-se em favor da 
m10oria, resultundo a approvaç4o de 
meo requerimento. 

Entretanlo, algun~ dos honrados de-
putados procuram agora nulh6car por 
uma2.• volaçllo, tumul tuaria e illvgal, 
o acto da nssemblea pruv,n~:ial 
(upuiados e não apoiados). quurendo 
l~var a materu, ll~tltura de uma ques-
tão politica! 

O Sr. Drutrn»ul:-Altament& poli-
tica. 

O Sr. X: da Veiga:-Sr. presidente, 
e11 faço melhor juiJ:o da attitüde dos 
nobres deputados nesta casa do que al-
gun$ dos nubrês deputados acabàm de 
fazer ~ si mesmos, domloa't!o~ pela 
p3ixão: isto é, eo entendo que qual-

oquer dos nobres deputados que sen-
tam-se na bancaria da matoria tem bas-
tante dignidade e independenGia de .ca-
racter para, na hora om que onterule-
rerc que devem assumir perante a ad-
ministraç4o da provincia üõia posiçllo 
hostil, o fazerem ostensi vam4!!l\6. 

Port~nto, o· vóto (\UO al~un,~ dos 'no· 
bros depu fados der~riÍ 'em. ra vói do 
meu requerimento nlo quer dizer ràita 
de eonll•n98 tk>li1iaa na 11admillb~raçao 
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(apoia~). (jUer dizer reconhecimento 
da ju•!lça que assiste â minoria ... 

O Sr. Drwmmd:-Nio alo e3res os 
precedentes ll!ltabelecidos. Os,·. X. d6 Veiga ...• requerendo, 
pedinJo esclarecimentos sobre assump· 
toJ que j ogam c •m vitae~ int.lresses 
lia provincra, assurnpt<lS que interessam 
grandemente no paiz, por isso que 
tr<~ta·I'G de verificar se h ou vt> ou na o 
violaÇllo de leia em quest<Jes impur-
tantes, o se os dinheir<.~s pu blicos têm 
sido bem zelado.! pelas atlrninistrações 
da actual s tuaÇllo. 

Sr. presidente; o acto da a~semblea 
pro\"iocial, a que-acabamos de aasist r, 
honra o seu civiamo e lntlepondencia 
(apoiados), porque, Sra., triste do go-
veruu que, para viver, precisa occnltar 
sons actos no mysterio tias reparti>õ~s 
publica~! (Muito bem). 

O Sr. Drwnond:- Nâo SJ pode vo-
tar sem diseussiO. 

O Sr. X. da Veiga: - Se os requeri· 
m nto~ ufferecido.l, ja ha algumas se-
muna~, não têm sido dbcutido.l, 11 cul-
pa nl o é nnssa , é VOiS&. 

O Sr. S. Ferraz:-Para alguns re-
que remus urgench e V. E:r..;s. negarlo. 

O Sr. X. da Veiga:-sr. pre~iden
to, a ve.rdade deve atpparecer, fira a 
quem Co~rir (apoiado$). Em nosso rt~· 
gimen representativo a publicidade é 
o pr imciro dos requi.itos. 

A admioistraçllo quo, para ter o 
apoiu de seus amigO$, preoiBII oc?ultar 
seo:1 netos nas dobras do mys erro, no 
segredo das secretarias (apoiados e 
ndo apoiados). essa admin·_~tra<;ã•• _te· 
râ cabado muito do conet>1to pubhco, 
nlo serâ digna do &Joio da assem_blea 
pruvincinl. ni!o ssrâ digna do apoao de 
uo.sus c ncidadaos, 

Sra. a assemble:l de nossa p1·ovincia, 
• o 

quo tem sido iucrepada, oito a veraguo 
agora se com justiç1 vu injustiça, _de 
aubserviencia a muitos caprichos ID· 
confussavilis d.a adrninis traçlo (não 
apoiados; reclamaç6es), resgata h<.oje 
os erros e desvios que lhe rnculpao, 
i oiciand·• uma nova era. 

O Sr. S. Ferra::- Prutosto contra 
a insinuação. A assemt.lea pas$ada era 
ba.tdole independente para oilo sujei· 
ta r-se á su bsorvieucias. 

O Sr. X. da Veiga:-Eu me refiro 
á a~semblea-i ost' tuaçao-,nao e~peci· 
fico es·a ou aquelln. E' preciso inte~
pretar bem, e nlo e o venenar as mt· 
nhu palavras. 

S!!OfN teDhO d!'dO a todos os mr01 

oobros collegns as mai?res pro>vas de 
rcsp~ito e c.. o •ide ração. 

CQmq dizia, 03ta assemblea resgata na 
sessao de hoje os erros do passado, que 
frequentemente lhe ntta·ibnem, porque 
d iz ~olemnemente ao governo que, para 
o correcitivo de seus erros e de stlus abu-
sos. ha um poder igualmente Indepen-
deo t.e, creado pela con~tl tulçiO-o pudor 
logl-larivo. (Multo bem da minoria). 

.Sr. presidente. as tendeoclas absor-
ventes do poder executivo, eu as consi-
dero como uma verdadeira calamidade 
poblica, como a maior ameaça â no!ISa 
•lign i<lade (não apoiadO$), que nos cum· 
pre manter sempre i Ilesa, altiva e nem 
dUspeltada ~iquer! (~ullo bem). 

E' por issu que eu dago que a sessão 
de hoje torna-se mcmoravel pela attl· 
tude que assumio a assemblea, e que 
olevtlra ser iovarlavel neste recinto, isto 
é. a altitude tr.1çada pela constituiçlo e 
pelu acto :lddicaonal, de lndepen~encia 
do poder que representamos ante a om· 
nlpoteocia pretendida pelos governos 
arbitra rios ! 
com~ que renasce em no~sos eoraÇPeR 

a O$perança dts melhores daa.• I Dianle 
•lestos factos eluquentus, OO\'Os alentoM 
animam o~ espíritos mais desanimaao~. 
avag .. a·an•lo-lhe• a fé no futuro. 

Sa·. presitlente. por vezes tem se dato 
•lut/uealas b:tncadas - 1·es non t:et•ba. 
Po ,. bem, eu empraso os nobres depu• 
tados a provarem praticamente que a~
sim pensam. Deem 55. Exs. novos rx· 
emplus, como o tle hoje, asto é, mostrem 
por netos, e não por palavras apena~. 
que a assemblea provincial de Miuas à 
a enCllroaç!lo de um poder serlo ' e ioole· 
pentleote, e nAo uma chancalarla appa-
ralu~a. I ou til e despresivol do executivo. 
De~t"artu lerãu SS. Exs. nobilitado o 
mandato. fuita jus ao respeito da pro-
viucla (Muito bem du mtnoria). 

O S r . Dla111 Forte11 (ptla ordem): 
- Sr. pr·esidente, lamento que, tendo eu 
satlo um dos deputados que votarao pelfl 
req uorlmeo to do nobre depu Lado pelo 
14.• lllstrJclo, este meu voto estabele-
cesse como que uma zizanla na maioria, 
querendo-se enxergar no meu· procedi· 
mento e no de alguns collegas da maio-
ria um voto de oppo3ição ao admloi~, 
t rallor da provlncía. 

O SI".DI·wnntld.- A signiOcaçlo é essa. 
O proprio di seu rso du chefe da opposi-
çao prova-o. 

O Sr. Bias Fo•·tes:-Sr. presidente, 
quando \'Otei pelo r equerimen to do no-
bre deputado, 1110 tive outro fim sento 
mostrar que eu. que là fora sustento a 
opl nlo de que todo o cidadlo deva pro· 
curar saber as cou!'M de soa p:. tria . 
tentlo agora um assento na represu,ta-
çao de minha provin~la, serei eem1 ra o 
primeiro a ~uerer R~r oomo t~0-1'1 



ridll!l rill~~eu~ nPgocios. (Apotatlos ela mt-
'uwta). 

Poí por esse principio, qul', como se 
dlsee DA camara dos deputados, é o pu- · 
dor da coh• rencla (apoiados. da mtno-
rta), que eu aouui formalm ente an re-
querimento d•1 nubro~ deputado pelo 14.• 
districi.O: para saber se os oegooios de 
minha pro,· i nela slo tratados pelas nor-
mas da j ostiça e tia lei. 

O St·. Drumond:-Então dcscon8a 
da adm!uistraçao f 

O Sr. B. Fortes:---Não desconfio dn 
adminislraçllo, meo collega; mas, o 
que · nló sai não posso affirmar; e eu 
q uoro que, quando aqui se levante uma 
I' OZ con•ra a administraçao, po~sa le , . 
v:tnlar a minha mais alto e dizer: 
c nilo, a administraçllo caminha per-
feitamente bem " · (Apoía :tos dn mi-
noria) 

F .que, Sr. prosidentJ, consignado • 
que o meu voto nesta qu~tfo teve o 
fundamento que acabo de expor, o de 
modo nPnhum importa opposiçlto ã 
administraçlo du digno e illu. tradu Sr. 
Dr. Theophdo Ottoni. 

Dou esta cxvlícaçlo, porque não 
quero que ninguem me empreste pen-
samento que uno tive. 

O Sr. Roc hn Frnnco (pela 
ordem}: ·· So·. pre•itlente, o no~so C•ol-
lega, o Sr. Lemos, apresentou olols 
requerim<Jnto~. em um pedm o oncer• 
ramenfó tla discussão du pr.>,octo de 
força puhlica, em outro a JUI•urs«o da 
ordeCl do dia 9, afim rio serem discu-
t idos certos e det~rminados prujo t>s. 

Votado o primei ro requer•meuto e 
pa~ando-se n tratar du seguo•lo, o no-
bre deputa•!,, pelo 1-t. • districto ob-
servou que tinha pe lid~) tom di ver~o; 
requerimento •, que s~ acb&\•ch sobre a 
mesa, informações que reput;.v • in-
di•p msavei• pua a discu:;são do urçn-
menlo. Entno pnrtirao deste Indo 111-
gumas vozes, advertindo :\O nobre de-
J!Utado que olferecesse um add1ti1·o. 

O Sr. X. da Veiga:-E' verduclo. 
Um Sr. Dcpufatio:-Quanto M con-

trato Gentil. 
O Sr. R. Fran(;o;-~estas circum-

stan:ias, pelo menos eu entendo-que 
o add1tívo do nobre deputado nao podia 
ser outro senAo para se inclui r na 
ordem do dia 9 tambem esses requeri-
mentos, a que S. Exc. se referia-. 

O St·. Lemos:- E nlo a votaç!o •lei-
los hoje. 

O Sr. R . Franco:-Eu , como enten-
do que a maioria nlo deve negar à 
minoria os mei11s do obter informa·. 
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ções (muito beu1 ela mi110ria), para 
dbéut1r o votar' ccosclllnciosamente •. . 

O S1·. Drl4moml.1 Isto nilo é em 
absoluto. 

O St·. R. Franco .. e suppondo. que 
o que u nobre deputado requ<~ria era a 
iuclustio de seos .t·equeririleot~u o.a or-
dem do dia 9, nesse s9ntido dei- o me., 
voto. 

Agora, porem, se me inform& q~e o 
nobre deputado ,Pedia n approYaçllo 
d~.:lues roquorimenlos. 

O S1·. X . da'Veiga:-V . . Exc. come-
çou dizendo que era justo · que eu pe-
dbse JUÍor'!!aÇóes;· nesse caso,de~e \In· 
tende•· que . ellas furão muito bem con· 
cedoda~. 

O Sr. Lemos:- Mas nlio sem discos-
sito. • 

O 81'. R. Franco:-Por ,u.m requeri-
mento n~.s~ sentiJo !lu nllo po,doa vo-
tar; voter no presupposto de que ~raUl• 
va-se de c •aceder a incluslo desses 
rpq uerimentos na ordem d1a 9; e o llz 
sem espírito de upp,.siçao e muii.O ma-
no< inteuçao de suparar-mo dos meos 
uubr es cullegas da maiur ia. 

Tullu is'to dt<vido a n!lo term o11 ou-
\'ido ai palavras em quo fui cuncebído 
o requerimento do nobre de11utado; 
o nem podaumos suppor quo, tratando-
se da inversao tia ordem do dia, e em 
uma q uesta:o de pr,eforonc;ia, Stl requo-
rOiSU nvprOI'aÇAO de l'uquorime~tos', 
quo se acha vã·, sobre a mesa, .Sf m Re 
vOr em discussã.o. · · · 

O 8a·. H e m•ique 8ole3!~ 
(Ndo temos o S<O dL•cur3uj. 

O Sa·. Co•La Seno (pela OI'• 
tlem) diz que, trnn-parecendo das 
expressões elos orad .. r<~s quo têm occu-
paolo a 1 r1houa :t supp?siçilo de ·have-
rem :tlguns membros da nssemblea vo-
tado pelo requ.erimento do Sr. X. da 
Vuiga, sem bzbtnnto lntolligeoeià d'essê 
rn03nw requerimento, vem por isso de-
clarar à casa que o comprehendeo per-
feitamente, e si lhe presbu o seo voto, 
.; por'iuo ncha j usto quo, pela íoversM 
ela oro tom do •!i:t de sabbado, não fiquem 
os nobros deputado1 da minoria priva· 
d~ du informaçües quo pedem sobro a 
march11 de; negocios publlco3. • 

Nl o sendo liberal, nem cuoser vador1 nâu é de se estmnhar quo se encontre 
com o Sr. X. da 'Veiga om in ais de um 
l ugar onde, na ~ua ovini!lu, se p,cbarem 
o direito e a justiça: . 

Ptnsa quo o honesto e patriotico go-
verno do Sr . Dr . Theophilo Ottoni é 
capaz de ~ar conta de seos actos a ami· 
go3 e a adversariq.s. 

• 



3~~ a- c: 
Nll) $Cha. nJ r!lquerimeq,~ .'Pl\\&J'\a 

de'" coôft&~~''po'litiiii?11 v8~· por elte, 
prot~tatido'b ~ln~t,'i.-sinC!Itd' e lêal apoio 
A S."Eiê. o Sr!"pNsiiJitrité 'tla ~róvin.~ia. 
(Muito bem). · · 1 

•·"'U ' 8'r'.!'M. Fulge n c lo ~!a or-
ckm):!.o.Sr.' !pl'fiiRdõi.U~;'i minllà opiniiío, 
·a'qllest!o-· fbi . in a F co!'f.Bci !ia 1pela "l~ié
riãl. • SS! Exus. querem· a-rglfm~nGr 
com a que~tao "de confiauça politica "~o 

··gó•ernu\ ··qiieatltd ·quti..;~ completa-
mhtl!.fora dli ooinliaté. ·: .. - ' · ' 

Sn , tr~ta-se db···~ma que~t4!> IJlUito 
sirilples'1 ·P ·· fi~-;sê')l' tJ~~J- da.ortletp 

·do dia 'de' SE:.ll1iádo; 'a m·inoí'ia de~larou 
-qu 1--fotaria,' sdo$sem•'cionsidetados. ~p-
-pro1va<los"bs seos 1'r~qu6rilneotos apre-
sen talfoa nas ~s a n teriore$: · · 
· >~'Es~ Ãdili ti~ io requé'timehto de in-
vers&o da ordem d!J .. d~!L .fui appf~vado • 
~~a· auemblea, a eu eütehdct qu.e. ·nao 1 
-pbilé ·/nab slir nulliffcadà aquella yiJ. 
'1açao:·•'· .. . . •. •·· ' . ... 
' A· ass~m blea .. pr~~d~ rer~ç.itar'!en te 
bem; dentro da 1é•.' e essa votll~o nà.u 
significa' h'os'tilufade a~ ·~o·v~rnl>, por-
quê',' de dúas ; uma, ou vtrllo o~ docú· 
ment •s e, 8e o· goverôo tiver pr.~ce
·didn mal, o cen~ui'aremoá é nem os 
nobres deputadós o ·pdderllo défend!!r 
déêedteni'Ein'te, ·ou enltlo verili'carerno~ 
'tlUO o go'verno procede o bem, e a maiu· 
ria ·no:i terl P~?JlOrcio'!ailo ~c.casillo ~~ 
pr·oc'larritrmos esta verdRde. ... · 
' 'E' precl'sn; Sr. presidentl1, que se ar• 

rede ií política de 'ques!Oes desta or· 
dem, 41im de que us nilgóçlos publi~os 
eortlfo' fegultt_àieo'· e.' ' · 

Acho, poill, ~ti e é um caso julgado 
e lllli'S'e piide ad triittii- a tcct•'fic~ção 
da viltaç<lo, deveddo ser tilanti•là a 
lfcclsiiiHI& àsse!rllllea. 
· O St. "Barlfo ile Coromandel de ia;a 
a cáfJeira da presidencia~ qUI1 e oéc'u· 
pad,ti pelo Sr. vícé;·presídente. " 

o 8r • . V e n u n c io Cafe : -
(pela arilem). ;.\ln'dá' beri1 .que' pahice 
ljlfe tenho por mim a justl9!L e a mai:l 
rêcta intenção. · · · ' 

Ápesàr· da discorJancia no modo 
de ver; pal'ece ·que a aSierribiea ten'de 
li fazer-mil jiÍ~tiça e'S~ ' &ti vencerá de 
qa~· :ll rrlinha ir:lten~o á·&: ibais 'recLi, 

Vozes:- Ninguem · duvidóii da' ' In· 
teóç'l!'cs do noSre deputa-do. · 
., o Sr. v. 'OaN:-W' meo pro~osi~. 
é . minha intenção, qu~flto poile'rem 
'alcan~àr minhas lracaa"'força~~· ·tà'ier 
justiça a todos. 

Fu'me ne,te principio, maa pouco 
coafuidàdQr ainda· d<?à e~t~:'tos -tosía 
íli'~~bleá, porClu~; :~tríó -~~til q3 ~-

bf~f ,1de_p,uta4~s~ quw ~ gue ja alo par· 
\amen~ares a\itrgo~, quer os me~ com· 
pa~hei ros de· ti,rooinio, estas 'Praticas 
o lo ·se apanhAo'· com í&<lílidadll ,"prin • 
ctpalmente ·em hora adimlãdal •qúad· 
do o eaplritd 'jll 'estA• f~ti~ádo,l' _cbirin 
presentemente, depé)is de ouTir 'duâsJou 
'tros hiS!Ia:S' dii'~iscusslo. E''êm i~ :ést~
do; :'digo, Sr. prêsiilénte, ~uê- eú" ,iíio 
pr.onunciei na qu&\~0. • 

'ApresentOu:ae um ~~neJ.i.IJ!e..l\w qu.e 
eu, a.~.ba~d.<> d~ &\!4a j~·~iça-, . 49gUUrltl 
pareceu-me... · . 
' O'Sr:. ,'Drumonq:- V. EJ:c. est~v' 
.~:" m~_sa ·~ PBai,a !JU.v\r ,~ró de ~~·?· 

0 .~r .. T. Cf1(4:~8Jl DA!! Ô~-~·· 
A~resentando ae essd requenmento, 

e~ qu? .~','t,~~t~~a .de ji~d1r info~_m;A~s 
ao goverllo~ en\en.dl que a ex•genc•a 
e\-a ilrói' pret'àtãncia, canforme· expfi· 
cou o n!lbre deputado t;eside.ntà · ein 
Sánta' Lul:ia. · · · 
' 'dsr:J·Jt. da Veig!l dá um ap~r~e. 

b g, .. V. 'Cafii:-Acredjw o no6r .. 
4~puta1o na mi.J;~hi si_ocertdade, aind.a 
inai~, ·que rlão eillou tirando direito à 
V. Exc. · .. · · · 

I<'ol neste intujto que Y<?tei pelr> re• 
querímeiuo do ·n rbre.fl,eputado; quo m.e 
pareceu ser apenas de pr~ferencia; e 
ii&o houve n? inou proceder a ín~ia le1·e 
i'utençã·, de ho;tilidade ou de faltar 
A ju~tiça a quem quer que fç~.!e,' ' 

O 8r. D u r ão d e Corontn~· del:.:...sr. presíaeoté~ ' é na reâll~a(fe 
'di ffi~il a minhà posiçlJo actual, pm que, 
procur'au.do proceãer ã~mJJre de coufor• 
miílade com a râ~o ·à o direito, tanto 
'quanto 'atcança liun\la traca intelligen• 
cia,eu tenho con!ciencia de que nenbúm 
erro c 'immêtti,. acoi tando o requ~rl
mento do nob,re deputado, o Sr. Xavier 
da Veiga. (Muito b~m da mi110~). 

Não ha uma so .di~posição no · regi· 
mento que j.>róhi,bà O offerec rn.~nt? d4\S~ 
requerinien\o,que nada maia !oi do.que 
um additameoto ao que 'apreseóiara ·o 
nobre depu ta do, Sr. Lere os. ' . · · 

Sendó asaiin, nío me-era dado dei· 
xar dé ace1iàl•O ·'e ··~ e !sÚbmettel·Ó á 
consideraçllo da casa. Oç>nvinlia.ii sua 
adopçio, ll sua approv.àç:to'f· Is5óJ~r
ti!Dcia ao àlto cr'ilerlb 'da we lea 
ilecidi~. (Apoiac.Ws; mu1to bem dfi mí· 
noria). • ·' · · 

K as>e!Jlblea a~provoll-o; qne re~~n
sabiliiladê'ten·ho eor Oéêupaíicfe> ~':fCJi. 
detra de honra, que· me confia o· dí'ffl-
cil encargo de dirigir os trab:1lhos da 
assembla... , 
: !?iêJ ela .~i~Oti_q;-~i~.o iwpa,r· 
~·' · . 



O Sr. Barao d~ Coromandel ..• force-
jando por AI" llel iot&rpret~ do nosso 
~regimento, e nllo •eodo neste a mini-
~ma prohibiçao, aceitei o requerimento, , 
~ujeitei·o á •otat;ao, e todu pas~uu-ae 
eem qoe da parte da maioria houYesad 
a menor adnrteoc11, reclamaçao ou 
ctl18ura. 

Até en"o o procédimehto da mesa 
era mo to regular, muito de accordo 1 

oom a lei, qoe nos rege. Corre a • otà· 
çlo: o reeultado nllo ~orresponjeu aos 
detejos de• nobroe deputados, que di-
rigem a maioria; da h i as r eelamaç(les 
eu censu1'U á tHSa. Pórque os nobrei 
deputados olo &Tiaarlo os seus ami· ' 
gos, oAo lhee mostrarlo a inconn· 
nieno:ia do requerimentof Dizem os no-
bres deputado~ que o requerimento na o 
é doa que estilo sujeitos á dlscusstlo. 

Esta ci.rcumstancia nlo lhe~ apro· 
veita : os nobre~ deputados ·podll o pe-
dir" palaHa pela orde:u e eoU!.o, sem 
que discutissem, dizer qualquer couaa 
contra o requerimento e assim pOr de 
sobre-aviso a todos os mernbrus da 
maioria ; podilo mesmo ter percorrido 
as cadeiras e avisado particularment e 
o' tmigos. Nada 8zerao, deixarao cor· 
r er á revelia uma votação U!.o impor-
unte e, depois, queixao-se da mesa e 
pre tendem que se volte atrat, annul-
lando um ao:to con,um.mado da as-
aemblea. . 

Eu declaro que o presidente da me-
sa, u p[esideote da as•emblea, mantem 
o eeu acto; mas, contmuando as cen· 
auras por parte de alguns membros da 
maioria, eu me con1idero exautorado 
e, por tanto, requeiro á V. Exc. que 
consulte a casa se me concede escu~a 
do lugar de presidente, que inrligoa-
meot& llCCupo. 

A casa, sendo consultada, nega una• 
nimement& o pe lido de fsca.sa-. 

O ::Jr. B. de Coromandel:-Agro~de· 
ço muito esta utiafaçlo. 

O Sr. M. FulgencàQ:-Nóa temos ple-
na con6ança em V. Exc., que dirige 
prr!eibmente os DO!sos trabalhos. 

O Sr. Morel.a'sohn:-- E' u m nrda-
deiro magiatrado. <Apoiados oo mi-
taori4). 

O 8r. 811ve •tro Forroz:- Sr . 
pre.·idente, nlo pod-endo delxat de consí~ 
d111 ar ou mo um voto de opposlçlo áq uello 
qne a aseemblea acaba de 'dar sobre o 
1 equerimento do nobre deputado pelo 
1~ . • d latricto, e o Caço m.ilíb.as' a.a pa-

. ln1'U que ·proCerlo o meu · honrado 
amigo e oollep,o Sr. Drum611d, e Insisto 
pela mhlha exowtraçlo de'melnbro da 
J,.• oommlaalo de Cueacla. 

. . 

Á caaa,sendo consultada, respo:~de pela 
negatiVa, por nnanlrhídade de votos. 

O 8r. PahtAo:"-{Nio temos o 
seu discurso) 

O 8~ •. Henrique ._._ (J)ela 
oraem): - Sr. pres1deote, como orgao 
da IO&.Iuria da assemblea Jl&llte momen-
to, e em seu nome, Vllnho cilfdrecer umA 
moçio de C!lnfiaoça ao multo lllust rad'o 
e d1gno admiofstrador da jJtbvincla, e 
peço á V. Ex .• liaja de submettel-a á vo-
tação. . . . 

Quulquer sigolficaÇ4o que pudesse ter 
a votaçao de ha p<fuco, tomada á má 
~rte, ~rá desap~~&r.e:oldo lntelramaote 
com a ruoçao que ajlreaeoto e qne r.eaa-
me os aentlmeot.Js da maioria dà assem-
blea, o apolo ·sio~ro ' df!illll,do ,que 
presta A administraç~ 'do mui\Õ ii'J!S· 
trado Or. Theoph1lo Ottonl, cujos servJ-
ços A causa publica, saber benemerito, 
caracter elevado, inex"tedfvel j.lltriptfa-
mo, ,provados p ... r um eem namoro' de 
actoe de sua gloriosa vida pol1t1ca, teem 
cooqu•atado a &:~tipla e gratldAo de todos 
os brasileiros, e partlcularmeo~ do povo 
da beroica provlqcia de Miou . .E1s a 
IDOÇII.o (lé') : 

V ui A mesa e é lida a seguin te 
M oç4o ãe con/fança. 

A. assemblea, votando os requerimen-
to~ oll'erecidos pela bancada da oppo-
alçao, oao o fez em hostilidade ao gonr-
no provincial; poi1 quo pres ta JDteiro 
e decidido apoio ao actual administra-
dor da província, o ElJD. Sr. Dr. Theo· 
phllo Otto:li, 

Sala das sessões, 6 de Setembro de 
1882. -H. Sales, Oleqarto, Santa Ceci· 
lia, A. Cesario, Wenceslao, J osé Ru/i{J.o, 
Pa l3:tlo, A. Zaca,.ias. C. Sena, Rocha 
Franco, F. Naoarro, Nuno Laqe, Df'14· 
mond, Sitocstre Ferra;, BW.s Fortes, v. Café. Lemos. O Penna. 

o "'r· Xn"ler .da' Veltfa {pela 
or-dem):- Ab$lt!Ddo-me .de diSCUllr a pro-
senta moçao, ' mesmo por que da d1scus· 
sau oeobuma uth 1dade pratica resulta-
ria, peçu A V. Kxc. que, depo1s da vota· 
ção, mande con~•gnat· na acta que' a m•-
oorla cooservallora ' otou unanimemen-
te contra, pois quo, fazendo justiça ao 
elevado caractêr pessoal do actualadmi· 
nlstrado1· da província. o lia nlo dep~
sita, nem pode depositar, eotretanto.em 
S. Exc. nenhuma confiança politica. 
(.tpoltuto.t da minoria). 

Posta a votos, é approvada ::1 moçllo. 
O Sr. B. de Curomaodol occüpa de 

novo a cadeira da pre~denci(\. . 
Posto a votos o prtiJt éto n.)04,' é 

o me~mo appi'ovado para paS&lU' à 2. ~ 
disóus. lo. · · 

1 
• • 

&lodo dada a lior-.."o Sr . . ~f!~SldeÕte 
designa par" a ordem do dia 9 as ma-• •• teriu constantes do requerimento do 
Sr. Lemos e levanta a semo. 

o 



Ú4 ·~~-· 
ACTA DO DI:\ 9 DE SETEMBRO DE ~?~d:'aaa~~~ antecedente. 

1882. ~ tr • t O Sr. V. Ca{e ouerece o 'egu•n e re• 
PRBSIDBNCio\ DO Sa. BARÃO DB Co· querimeni•l, que é apoiado e sem deba• 

aoillANDBL. ie approvado. 
Ao meio tlía, feita a chamada, achAo· E' Igualmente approvada a acia •. 

ae prese• tes us Srs. Barlo de Cora. Re'}neiro quo no fim da acta da aes-
mandel, G Penna. Wence<lau, M. Ful· alo de 28 de Agosto,a qual foi pnblica-
gencio Tocanüns, R. da Luz, X. da da no jornal de b.ontem, no lugar em 
Veiga,' Nelaon, Rocb~t Franco. S. Pei· que se lê:-0 Sr. H. Sale~ oiJ'erece o 
xoto F. Nnarro, Santa Cecilia, O. aeguin.te additam~nt.•: -E' a ~mara 
Sena', J . Ruflno, Miran<la Ribei ro, fal· muoicnpal da I tab1ra &-se oorrlJ&:- 0 
tando com causa part1cipadll os Sra. Sr. H. Sales oiJ'ereco o seguinte sub· 
A. do Amaral, Joi o Luiz e Severíanu atítutivo: 
de Resende e sem p:1rticipaçto os mais Requeiro que seja nomeada a oama-
Sra. rtepuiados. ra da ltabira como arbitra para decldir 

Comp .rece depois o Sr. V· Cafê. entre a petiçJo do ~ovo da S. do Por• 
0 Sr. 1.• Secretario dá con1a do to a esta uaemblea para pasaaremrra 

~eguinte S. Miguel e a camara municipa da 
EXPRDIRNTB. Conce.içlo. 

OtficiM. Sala daa 88Sl'Oes, 11 da Setembro de 
Um do secretar io dô' governo, en- 1882.- V. Café. 

viando o requeriment.1, em que o ~~~- Rectificaç4o. 
genbeiro Feliciano Mendes de Me~qu•ia O 8r. 8anto Cecilia (pela or-
Harros e outro pe-lem privilegio para dem):-Sr. presidente, V. Exc. deve 
conatruDÇao de uma ferro-via da Na- osiar lembrado da quo na sessão de 25 
tividade ao Serro.-A'~ commiss0e3 de do p. passado mez: apresentei à conside-
poderes e ponte• e eaLradas. raçlo desta as<emblea uma represen• 

Outro do mesmo, remettendo a re- taçao do~ habitantes da Ponte Nov:•, 
pre!entação da camara de Santa Luzia, (lerlindo uma subvençAo I. companhia 
pedindo au1ilio para construcçAo de que ae propuzesse levar uma estrada 
um cemiterio na freguezia de Matto- lle ferro até à<~uelle ponto; entretanto•, 
einbos.-A' 2.• comoui~f1 de fazen•la . o jornal quG publica os no,sos trabalhos 

Outro do mesmo, rernettendo uma dâ cnmo ten•Jo sido a referida repre• 
outra representaçllo da camar:l rle Mnn- sent11ção aprescatada pelo nubre depu-
tes Claros, podindn 20:000$000 reis tarlo 1 esidente etn Juiz: de Fora. 
para canalisação d'agna potavel. NAO cen~uro a nioguem, nem proouro 

O Sr. Presidente dec\ar~~o que nao saber d'onde part;o o engano; quero 
ha aeS$1lll, por falia de numero legal. apenas rectiftcal-o e ao mesmo tempo --
25. • SESSÃO, ORDlNARIA AOS 11 DE 

SETEMBRO DE 1882. 
PREIII DENCIA DO SR. DARIO DB CORO· 

!oiANDEL. 
SUMMARIOt- RoelificaçOdo. - OboervaçOeo 

doo Sn. Saota Ceeilia, S. Ferraz e Ribeiro 
da Lut.-znEDIS!fT•.-Obaerva~oo doo Srt. 
X . da Veiga, Santa Coeilia o Riueiro da 
Lux.-Exooeraçlo do cargo de 1.• aecrela· 
rio. -OboorvaçOaa do Sr. O. ~enna.-Pa
r•eoroo.-l)rdem do dia.- 2.• lottura da pro-
jeeloa.- Medidaa de ellaliatic:a. - Oboern-
90et dos Sro. Olegario, Claudio, 'Veocaa• 
lao, O. l'aooa e S. Ferrat.-Pootea.-Ad-
Jilivoa.- OboenaçOea doa Sra. M. F·ulgen-
cio, S. Farrn, Kordulo , S. Peixoto.- Pro-
jecloa. 
A' a 11 hora, da manhll, feita a ob.a-

niada, ncbllo se presentes 31 sr~. depu-
tados, faltando com causa participada 
os Srs. Augusto do Amaral,Joao Llii& e 
Severiauo de Resende e sem particLpa-
910 os Sra. Manoel Faustino e Teixeira 
a Mntta 

just•ftc1r-me perante aquelles que me 
encarregarao dessa apresentação, e 
mostrar-lbee que nllo me furtei a esee 
dever. 

Rectt{ie4çtW. 
O 8r. 81h:e•tre Ferraz (pe/4 

ordem) :-Sr. presidente, num discurso 
do nobre :leputado residenLe em Santa 
Rita de Sapucaby, publicado no jornal 
de 9 do corrente, vem um aparte meu, 
que nllo tem ligaçlo.nem relação com o 
que diz S. Ex. nessa parte do discurso 
onde se acha o aparte collocado, ·pare-
cendo até um dislate de minha parte. 

Diz esse trecho do discurso do nobre 
deputado : . 
• c Alem disso, Sr. presidente, estas me-

didas de esiatlstlca trazem dltllculdade,, 
porq uao to o nosso diocesano nlo ee com· 
padece com estas alteraçOes ; pois em• 
bora @que o Sr. Joaquim Dias de C11~tro 
pertencendo no civel à Conceiç&o do1 RAn 
Verde, Dcarâ lllle pertenoendo ao Carmo 
no ecclesiutico, até que 8. Bx. RevQia, 
ma11de o ÇOQ\ruio. • 



Segúd·sê o hleb aparte nos s~gulntes 
111rmo~: • 

~ ~ó~ giramos em uma espbera muito 
diatioota. • 

Este aparte eu dei quando S. EL se 
referia â ques~ de coo(ltctua. l'arece, 
portau to, q'ue, ou os Sra. stenog rii.Jlhos 
deixaram de tomar et~sa p{lrte do disco r· 
ao do nobre depu ta.Jo, ou lj. Ex. na re-
VJslo nlo completou-a . flcà'lldo o me'o 
aparte, anlm isolado, um verdailelt o 
absurdo, 

O 8 r . Ribeiro d a Luzt(Nito te-
m os o &eu d taco rso). 

O Sr. 1 • Secretarl{) dá conta do se-
guinte-

BXPB!li,&NT.B. 
O !fictos 

Um do aeeretario do governo, enviao-
do as contas da. recei ta e;despeza da ca-
mara municl;>al de Quelut.- A' comUlis-
aao de fazenda mon•ci.,al. 

Outro do mesmo secretario, enviando 
copia do acto de 27 de. Junho, pelo qual 
foi aberto um credi to supplementar de 
60:000$000 p:ara ocoorrer à$ despezas 
com a cousLrucçao de diversa' obras -
A' 1.• etommissao de fazenda. 

Outro do me~mo secretario, enviando 
uma representaçdo da camarli munici-
pal de Monta$ Waros, em quo a IDI$SJUa 
pede o auxilio de 2:000~000 annuaes para 
a •Iluminação publica. - A' 2.• commis-
slto de fuenda. · 

Outro da camara municipal do Paraí-
so, enviando o balanço .Je sua receita e 
despeu. do ao no passado. - A' mesma 
commisslto. 

Representações 
Dos proprietarios lias fazendaa deno-

minadas Prata, Tormenta, Grama, Pe-
dras e Corrego dos Ferraz,et~otra a des-
annexaçlto das mesmas da freguezía da 
Serra Nefra para Santa Rlt.a do R•o 
Olaro.- A commlu l\o de estatlstica. o Sr . Santa Cecttta envia A mesa ou-
tra doa habitantes de toda a zona da es-
t Jada de fer ro Leopoldina, pedindo a re-
vi~IO da tabella dos impostos. - A' 1. • 
commisslto da razanda 

O Sr . Xavie1· da Veiga manda â mesa 
uma outra de varios nl'goc•ant~ da ci-
dllle de Marianna conLra o exce!sivo 
imposto de industrla e prolls.sâo,que pa-
gam.- A' t. • commlss4o de fazenda. 

O Sr. Ribeiro da Lu~ envia ll. mesa 
uma outra de alguns habitantes da fre-
guezla de S. Joio Baptista das Cachoei-
ras, que dl!Sejam residi r na de Santa 
Rita.-A' oommlaalo de estatlstlca. 

Pettç6u 
Urna elo engenheiro t.u iz 1'eixoira Bit-

tencourt Sobriuho, para' que seja revo-
gado o art. 9. • da lei o . 2i!l8 de a de Ou-
\ obro do aono p&ss\do. - Venha por in· 
termedJo do goyerno. 

Outra dos h"abltantes da Canoa Verde, 
.. rmo lle JAnas, para que sej ~r a mesma 

• • • 
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annex..ada ao mÜójoipio de Campo Bello. 
- A.: commisslto de estaijsti~ • 

o 8r. llaota Ceelllntpela ordem) 
reclama contra o JllOdo por que sahlo pu-
blicad~ na •cta do dia 25 de Agosto a 
revrese11t.açio dos_ .habl~ntes d•·Poote 
Nova, qu~ fui. por .elle, apresentada. e 
que fig ura. eoulo tendo-o ~do pelo Sr. 
Mirau<Ja Ribeiro. , . 

O I!Jr. a . Fell'rn:a (pel4 OJ'de11l) re-
clama cont.ra a.;deslocaç4o dtt ;um apar-
te seu, Jncluid!> no diiiCUr!Jo do :;r. Ri-
beiro da Luz. na sesslo de 28 de Agosto, 
cujo sentido fioou alleradn. 

O 8r. ~wler da VeJa~•-Sr. 
presideDLe, Vedl à;pala~ra pkra p!I,Dd~r. 
á mesa uma. repreiSeotaçlo em que v~
rios negociantes do mllnicipío ue·Ma-
rlannd reclamao contra o ·excei!SÓ da., 
taxas da. tabella-A-anbex.a á lei '·db 
orçamento, sob•·e lndustrlas e prot!ssõ~. 

V. E;r;c . se d•gnará da r a esta repre· · 
aen taçlo o desttno.conveniente. · 

A' 1.• commissAo de fazenda. , 
O &r. 8nnta Ceclii41-Sr . pre-

sideo'(e, envio á mesa uma rep resenta-
ç:\o as~lgnada. JKir cerca da mil cídadltos 
O$tabelecidos na zo'na da estrada de Cerró 
Leopohlina, que reclamiO contra os' im· 
postos de impor tação e exportaçao. · 

Termtnt\o elles as suas considerações, 
pedindo qus seja reduzida a 3 rs. po·r · 
kilc:>gramma a taxa sobre o ferr" em 
barra, aço, enxadas, machados, plca•·e-
tas, alvhJes, r.,rraduras, telhas rrance-
1.U, Ilhas nocionaes, tijolo1. cimeo to. 
ge:s~o. vleo de hnhaça, alcatrà.l, canos 
de bano, ditos de chumbo&; e que se>j>lo 
lsenws de Impostos ~generos ullmenti-
ciu,s, o algodAo ou tecíd•JS n.acionaes, a 
fa rinha de trigo, manteiga em barr is ou 
latas, carne secca, bacalbao, batatas, 
assucar grosso ou refinado e o peixe 
salgado. 

kugu ·11. V. Ex.c. se digne mandar a re· 
presentaçllu ã commts51tO competenté 
para que eeja. attendlda como for de 
justiça. . 

A' 1.• commissllo de fazenda, 
• • • O &r. R ll)e'lro an L u zr- Sr. 

presidente, vou ter n honra de mandar 
ã meu. da tllust rada assemblea uma re· 
rresent.açl\o, que me foi enviada por 
muitos cldadltos, quo residem ruu ito per• 
to dll rn~guozia de Santa Rilll. llo Sa.-
pucaby, o que, entretanto, são du paro.-
chia da O•lucoição dos Ouros, em distan-
tancia de 4 a 5 leguas. 

sr. presldenCe, a stlde da parochia de. 
Santa Rtta é situada â margll.m di-
reita do rio Sapucaby e na ex trjlJDi- · 
dade da freguezia, ' 

O Sapucahy passa mesmo na povoa-
çlo; do outro lado Ja é terrltorlo da 
ConceiÇ(O dos Ouros; pota ilem, Sr. pre-
sidente, alo os habl\&lltes· do outl'911r- · 
do ·do rio e que eatlo multo proxJmOS: 
de santa Rita, que me pedirao· para ser 

• 
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o Intermediaria em exhlblr a dita re-
prei8n~. que julgo apoiada nos d!c.-
tame• da j ustiça. AI pntoas que asalg-
IUrlo a rep.-ntaç&o (de fhcto) pode-
se dizer que habi&.ao a freguezia de San-
~ lUta, jll)ia é ahi qoe Crequentaõ e 
14ru todas as suas re laÇ(Jes parllculares 
e commeroiau; 1uaa oAo godo de com-
modidade algoma no qut diz respeito à 
jo8&1Ça e ao cível, a de,pelto de raa~dl
rem quasl na povoaç&o Je santa R1ta; 
por Isso julgo que a repretentaçlo é am· 
parada na equidade e na mais severa 
J ustlç1. . . 

Stunpre foi em prol de med1da1 JDS• 
tat, como esta, proftigando ~m C88S!l.r 
as injlllttil)u, o arbítrio e (8$as ~ed1· 
dái hii~Uá:s. que tend11m a opprímlr e 
nxar' o p~vo, que tem direho de acl!lt.r 
apoio nos Mos representao lei. 

Slo estu as miob1u ide.s e é o que 
sempre teubu patenteado u6>lte recinto, 
procurando sempre ser coberente com 
o meu mo1o de proeede.r. 

Sr. presi.teote, oeste lugar . hei de 
sempre propugnar pelo1 .dlrettos do 
p:~vo, pelo quRI ~mpre mil1tarei; ainda 
mesmo com sacri.flcio levant11rei a voz, 
1•1mpre quo se tratar doa direit<•s do 
opprimido e da leg•tima uu~a dos ha-
bitantn do 11. • d•atriciO, tendo sempre 
como norma a dignidade, l<alda.de e 
sinceridade, on que nlo receio com· 
petídor. 

Vai a represeotaçlo á commísslo de 
estatística. 

O Sr. M. R ibeiro manda á men 
duas reprosentaçõe:s, uma dos habítan· 
tea da freguezia de S. Jo~é do Rio 
Preto, do município de Juiz de Fora, e 
outra doa habitantes da rrcguez·a do 
Espírito Santo, do mun•cípío do Mar 
do Hcspaoha. 

V ao á 1.• commisallo de fazenda. 
Eaxmeração do Sr. 1. • secrettlrio. 
O Sr. Gu•t.ovo J-enoa 

(pelll ordem):-Sr. presidente, rogan-
do à V. Exc. se digne consultar á casa 
si concede·me dispensa do I ugar de 1. • 
socretario, d.,vo declarar desde ja aO$ 
meus honrados collegas que nenhum 
motl'fO de ordem particular leva ·me a 
dar esse passo: ab$0lutamcnte nenhum. 

Mas, V. Ex c. sabe, Sr. presidente, 
que, tendo o L • secrdhrin obriga_çAo de 
permanecer sempre D:L sua cadorra, de 
occupar-se coo hntemenle com papeis 
de expediente, de exammal ·os, coor· 
denal-oa etc ,ollo dispõe de tempo para 
mais nada,ioutilisa-ae, por auím diur, 
para o estudo e exame de diYen&S 
~uÔ.tOu i~portantea, em cuja disc .. a&o 

Oca iohibido muitu felH da tomar 
parte. 

E seja-me periDittido tambem no· 
ta r, Sr. presideole, com muito orgulho, 
que a reluctanoia que eocontrei,da par-
t j doa meusamigo~ e n!e~mo dl!odYena· 
ríor políticos, em conceder-me esta 
dítpenaa, que lhe$ pedia previamentl>, 
é para mim um tettemunho muilo hon-
ro•o de que, ~e olo detempeohai o lu-
gar, do qual peço agora exooeraç&o, 
com iotnJligeocia (ftlto apoi4001 ge-
raes) .... 

O Sr. X. da Veigtl:-V. Exc. de · 
empenhou-o muito digna e íntelllgen· 
temente (apoiadcn) . . 

O Sr. G. Pennt~ .... pelo menos 61-o 
com a mais com~letá. lsençllo e im-
parcialidade. ( .\f uUo bem; muito bem). 

Á C:Jtil, sendo consultada, coo~de a 
exuocraçlo pedida. 

Em a'!gaida procede-se á elt içlo para 
preenchimento ó'este cargo e é eleito 
o Sr. A. Ce;llrio, per 17 Yotoa, tendo 
se recolhido 11 cedulu em branco. 

O Sr. H. !ialu ob~erva que, com n 
eleíçllo do ·Sr. Antonio Cesarío para 
1. • Peoretario, a cnmmia•!fl de p deres 
e a de força publica 6carlo de-falca-
das de um membro, e co o vem q u" 
ambas sejl o completadas. 

O Sr. Presidente nomea para mem-
brn da commisslo de poderes n Sr. 
Ouatno Penna e para a de forç:t pu· 
blica Cl Sr. Lemos. 

Parecerei de commiss6es. 
O Sr. Lemos, por parte da de Corça 

publica, offerece para ser submettído 
à 2. • díscufS1<> o projecto n. 104. 

O Sr. Costa Sena, por parte da de 
inatrocçAo publica, offerece para o mes• 
mo fim o projecto o. 30; 

O Sr. Drumond. por parte da com-
mias&•• de pontes e estradas, offereco 
tambem para 2. • discussl\o o prujeotó 
o. 91. 

Fícllo sobre a mesa para entrarem 
na ordem dos trabalhos. 

ORDEM DO DIA. 
2.• /eiturll de projectos. 

Têm 2.• leitura e slo julgados oh -
jectos de deliberaça.o os .de Di . 252 a 
236. 

Meàidll8 àe estntistictl. · 
c .mtioua a diacus~lo dos additivos 

ofl'oJrecidus ao projecto o. 18. 
Trata-se ainda do additíTo o. 5. 
O Sr. Olgarloa-Sr. presi· 

dente, autor do addí&iYo em di~ Ju:.so.o. 
que em uma daa ultimu· aeasões fui 
o'm batíd~ f8lo !loorado deva taclo r1e 
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preeent&nte do 1"4~ dtstnoW,' residente 
nás\a · eâllul, ato pollliO ·ferbi~'<>Me ao 
deYer: ae: Yir • · •'- tribua expor oa 
m6il-roe· qlleJ.Jne .. t.,.....ao • a aullmet.-
tel-o á consider~. da· aase111blea, 
nlb poie<r delxa4- ídh .·m demdn~Rt 
ao nobre deputado que!Dio<ló\ 6i -coluo" 
a1B'rmoa rS,I lkd., ' <P•••·Miiaruerf ~ 
ni~adea pueria de sertauejoe. .• • • 
~·9i-.1 AJ, ch Vftgo.!..:.N&o afirmei. 
Q Sr. O~ario .... maa pan •a11sfazet~ 

a óeCMSida de ordem aaito·elau.dâ, 
como aeje1 entre.:Out,..,.a.da promp.a 
e eftlõuladmlniltfa910• c!a· j .. ~ aa.· 
quellea ae.r«Jea,,, . 
~r~Sra ! ao . 1'1\elf 'nte.~e.~, . ~~~ .f.':r 

114.0. .por 11 a6 • ~~ftlcientl!•"llirJt ~·
fic;ar A ~Í'elçiO • dê • ulli 'mu'nlclpj(f Oà· 
quelli ~guuia. ( .Apóiddol). 
~mo· V. ~x~. 'ubé, Sr: prdsideote, 

a fre~.ue~:iá dé c;,ro\na'n.dal' estA aitba"a 
n11s ~'(i~ d&S~ provll14íã •• co!n a -d'11 
Guiaz, , . mârgem do' gUdae ·rtõ Pa'-
r~ahyb:l. Esta p .aiç4o' geograpbica· 
fa~ ,cum que, os cri~jno,sos para trlli 
atll~am de todOf os pontos, cer1os de 
quo eneantrárllo na'quelle' rio' á~imen
taçãd ã'bundonte e, o que mais lhes 
interessa, fac1lldade de ' evaa4o para 
OlLÜ'& provincia quan4o ICOssAdO's· pela 
policia desta. . ' 

~:IS8s criinlilosos, ·quê' lllli àll reu-
ne.m em numero prod,giqso; muito na-
tu.rálmente c:Ontinuam na pratica de 
crimes· e trazem em constante sobre-
salto aquolla populaçio, .lJOe se vA to-
doi' ós dfaâ ain'atQ&Óa em sua ~,coprie
d~~e,. em auà' vida, SI!~ esjlerab~ de 
re~ber auxjl1o da I(Qton'dadê pulltica, 
pÕJ:q11e p P.atroclolo, s'ede do munitr-
piq.,, ~tt. a l. 4 teauaa'ou mala. .. 

Sr. :~~residente;, se o do !ire deputado, 
como eu, morasse ou ti ves:~e ·coqhecl
mento dae éondJQOes da existencia na-
q Ú.11lle aertló, com certeza na o sp op· 
pÕ,~1a. ao, a~.~!'~\ v~ q ~~ ,;tive ,a, ho~ra d.e 
ofléreGf!r, pelo cont'rar10, seria o primo•· 
rõ á Vir aemolistrar· oé1m âua • oz ao VI-
r isada e eloquwte a neoellidade e con· 
1enlúdclá'1da 1ne4\da. . • ~, -

Sra , é inutil estender-me ~.or.
d~lll 'cH"COII.WIIt'ilOlJet, cb;. pt#lidill· 
cia,.11itaitiv• (.if'Ola"")· , •· 

Porta11tó,r paliO'& demoon~ar .qae, 
qtt!rr-•o 'lllidiolph •w.oni'Milte" otea~.~ 
quM- ,aftll'êlle'd'OOde'.e•plHI tindo1 tem 
os elementos necessarios d11 vida• e· de 
proapoilldedê't-. • : · 

Com ell'eito, se~~ recenseamen-
t.Qi~l~1~ O,mb~nl9ipio,~ rat~i~{O 
WJp,<tl,87$'~~táq_~r, seg~16 1l J.fSt ~
vra'fJI, o que a~au18ca qli~ ~ tlld'íffli • 

• 

• 



we. 
Cr.oio que iato alo .ae clarA; mu, 

quaoao .. dê, dl!'de fÍ\1,8 • m;,ctida 
eorr<~sp<'ude A •ontade, ao -de.ejo do 
poYO,'liÓI nlo devemoa ,D!>I cfe,ixar ~&
nr por efl • éoosid~ para no-
gal-a. (Apoi4dof): .' ',, ' 

Dama ia, Sr , ,prea•.dente •• ~oap a op-
po~içJio do nobre depntaao, como elle 
o declarou, ~ystemitiCa' ! \odu aa 
creaçõe~ de • 11las e comarcu,' mtl 
parece que ella 0,0 deve peaar muito 
DO oo'j mo da asseot'blea, ná hypotheae 
de que se t ral11. ( Apoiaélos). • 

O Sr. X. da Vefga:1E' eu.cw:. e 
att\ oo 1Cesso que , temos mqoicipioi em 
concl1çõ01 peihr t!l dó que a.s do que ae 
pretende erear. · · 

O Sr. O~gario:-l>emonstrei, ,Sr. 
preaidente, a nec flid)ltle da creaçlo do 
novo município, demonstrei que elle tem 
condiçôu~ de •i·l~. e ,que a sua crea.çlo 
n.lo vae prej11dicer muito o do Pa-
trocínio, qqe este fica sendo ainda um 
dU11 tnelhore:~ da provincia. (Apoiados). 

P..~çtâoto, seuto-me C<love.1cido de 
que o p~ido d&q\'ellel povo~ será at-
tendido; e a assemblea, ass1m Jlroce-
deodo, ollo irá sati,;razer uma stmples 
vaidade de sertanejos e ~im uma ne· 
ces~hludo dt~ ordem muito elevada. 
( A~qiados: muito bem). 

Nioguem u1aia ,P.edindo a palavra , 
encerra-se a discnSslo e é approvado 
o add1ti vo. 

Entra em discuss;Io o de o. 6. 
E' apoiado e posto em discusslo o 

seguinte- · 
Requerimento. 

Requelr"' que, sub~e a mati r ia ~o 
additivo n. u ao proJecto o. 15, SOJa 
ouvid1\ a cnmara municipal da ciliado 
de S. S~~~ttillo do Paralso. de~taca
do o mesmo par.t ser adiada a sua 
diaoussAo, nu parte conoernente ao 
projecto n. 179. 

Sala du sessõea, 11 de Setembro de 
1882.-H. Dt14rte. 

O 8r. "'encealao:-{N&o le-
mo• o aeo discurso). 

Ninguem mai~ pedindo a ~lavra, 
encerra-se a diacussi o e é reJettado o 
requerimento. . . 
Con~inuando a d~Scusslo do addüh'o, 

ê este approvado, sem maia ~te. 
&o approvadus,11em debate, c:Ua um 

pór aua vez, oa ad.ditivos ~~ · 1 a 3 
oft't~recidos ao ar t. 2. • do proJeoto. 
· Entra em diacw.a&o o de n. 4. o 8r- Gtuttavo Pennaa.-

(Nlo ~mos o seu dwou.rM>). 
E' apoiado e posto em ditouttlo o 

186uUl"-= 

' .. D~..,...;tntm9. 
' A~~ .... • • I • 

R&.jaelroquela r espeito da u&illdftle 
e oonv.enieooia do projecto o,~. ae.-
jllll ourid.r.11. a.s camaru .muoicivw da 
C~ba .e V..arginb.,a. . 

dalt88SSÕ,l8, 16 de. Sltembro de 
1&12.-::-G, .P.emw. • . • _ . 

O llr. Lemoea ,(NilO temoa o seo 
discurao). . . . • . , . 

EAcertaJa a disc\)eslo, é appro~do 
o requerimellto. • ,, , 

Entra <em discu~·O addi&ivu u. 5. 
V~i ! ·1nesa, é ,11p0iada e en tra.CI'D• 

juoctam!lote em diaouSfAo.a seguinte-
Emenda substilvtioa. 

Fio~ 'rêyógad:O:.o '§ 4. • rla lei o 2775 
do 19 de Setembro de 1881, on parte-
que nltera as divisas e'o,re as f'rpgue-
z•a~ de Santa Catharlna ·a 'Santa l'•llbel: 

~ula das srs·lf.JS, 11 de Setembro 'de 
1882.-ó. Peritia. • 

o &r'. ~llve•tré l<'er~nz:- 
Sr. pre:sidcnlo, Julgan~o. Jnterprolar 
bem o seotirQento dos ci•lailllos compro .. 
h.,udid,,s 'rras divisas constantes do ad· 
tlltivu que tiv!l a honra de 'cill'atecer, 
nao duvidfli pedir á a1semblea a appro-
vaçao desta medida, 'porque as divisas 
untra Suota Cathariila e· SÍi nta Isabel 
su achao á' menór distáncia 'a primeira 
povoaçao do que.da ~egunda. 

Alam d•s,o,o~ í!OUC09 habitantes des· 
S<J terdtor iu iuter10ediarío de$ejao estn 
med:da u. por v1 ZHS, a têm reclamado 
perant·J a assemblfa, 

Entretanto, como o nobre deputado, 
Sr. G. Penna, a'l'reaenia 11ma emenda 
sub~•itutil• a. da qual pârece derreheo-
der-se que podil'acoriteçer que a assem-
blea, ao mesmo temp(l que voto a 1o~i, 
aceite uma outra· di~posíçllo Orl) <;ontr!-
rio a alla, vou requerer a retirada do 
meo aát!iti vo, p<lrque esporo a qualquer· 
húra informações de amigos r.:sideotoa 
naquelle lugar, que me ori'entem con-
veoieot.<mente a respeiío desta medida. 

E' apoiado e approvado o seguinte-
Requerimento. · 

Requeiro a retirada do additivo e 
seo st~blt tuti v a. . . . . 

Sllll' . .,(ll'ondos os additi.vo• ns. 6,. 7 
o 8, I) paS!<a o projecto, á a .• diaouasao. 

O $r Claudio requ'er que o additiYO 
o. 6, oll't~recido ao art. 1. •, seja re~igido 
em separado na par&e rela.tin.ao prP.-
jecto o. 179. • 

Este requerimer.to é approvado. 
Pontes, 

O Sr. Kerd& requer pl'eletêllbia 
f&ra 'a disçu~o do rf'oJecto v; 40;·qut 

• • I 

• 

• 
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. ·"'"'' ..,..,. ""' ·•· ... . · o a.,. 
trata da construcçlo de algumu pontes transítnet-e qúe, se nlo ror concerta· 
ooeeo dia&ricto. '; : . • • • jdu; 1oMUri"com~eta111enfu ' Ó tti'UIW 

Sendo · ap~r~vada esta Pt:eferenol.a,"'' l dOS'_'m.~res it'a 1refla.~~n~11~ara etta- -~ 
.entra •• 2.11-dtec:U~do o prOJ9CW.'1 1 • caer~al e P.~ OJ1AS ~OP,.1Í)s. da ~~ 

O 8r-. MIUI'oel ~'•JtJepcl.oa • . • vmcta. • 1 , · 1 1 
• 

1 

-Ar~:Vei&ando a facul~de.qu~. n~-d! • 1 _l'jô.& ?:" te,ó~~ esa,·.v';.~fa 'a reoo&;-t'Ç~~,"; 
o regrmelá*o;. 1"0U: >Offereoerlao•• proJilOIO IçAo das pon(es so~l'ê 0; Ru~ Pr'II(Q •Ml"'· '• 
que •diaeo&e uDL. add..íti.-o, , DO·•qual,-. suahh 1(1.& a.trada que do muicipioflk 
trato de boollaUar e ~\tender .a. alguàl , DÜU~lclntioa .u.il t.er .a.S.' lfole•Íiipül&aJ,, 
m~ento.materiaee,dê.qbe .nlicM- l Paasando por. esta esíhd&~l' quanctó 1 
aita a·ZGD~,dlioorte 4e no,_ pre-.incia; 1 vim" pal'à :attlii/ -.~rl114\lii ' 'Qú1f \118ai"'l 

Ba aoooa ma usemblea. dacretou:a duu pon'td deS&'b'arto·complitàme'àt8P1 1 

quantia rleOO•ooowli de rela.para.a n · , Sao 'dói.i'' i'ios 'candklo\iô'S!~ue''Wil~ji"o 'l 
coDStr?oçao ·dHt&r~ que ~·t.a capi- t~nsit9 9.0 t~41)ô ~ .... ·~qai:~·p,l,tt~ ~ 
t&l Yal • ~~· da. D!&llo&~IJI:B · C?ns~rucÇlo de ~es ~~ é, 'd:~tm.J!~.:> 

.Q Sr. p~denta ~ proTrncra,•atlen· 1 cro,dj~~t.;l!§C~!d8fill~. ·•~< .~HE 1·::, : ~ 
dendo aos JUstos reclamos de parte d?s 1 X::c;a}l}llra muq!ctp&l.Jl&•.fi'l&lllllaÜÍia 
babi*antft' dÃque!At Z.OD&, IIWldOI r. • tem por Te&eS aopciW\O tfo !I)TWnO il 
coostruir. a· 8$lrada d'aqal até o ltam• : a -r.eooDitraoçao ·tleuae·•ponte~t,.ipor.ar A 
M de MaUo ·Dentro-,. muaioípio da.~h~- I nada tem' c~téguiddl~• ~·eu uoo dei~ ll 
bira. . ' tribuna meu ~aiaó ao"da!l~enes· ·~ •· 

Nlo sei ai 18 gastaram oa 90 contee 1 vos; â_ Ter ae o g6t'ern6' ó't 'a\te~t!é : _ . 
~meots . .DtiS&' tr.c:boda ~~e,~~ No ·'§'!3'···· p~"uru ~~~llio _1p;~'r~,~~· .: 
ts~. as obras olo !orao ad1a.nte, un ar mafld~J: .. ~bsU'urr álguo,'l dé.i~~l'áii~Jiest. 
hout.e qualquer oatro motiYo; o Jln~ ' • exiaten~. ~q ,~W~J~l..~,..~~l)iJt~~._.. ; 
certo é que, de ltalllhé de Matto Dentro • nQ mu~\!l•.P•o .~e M(ou Fio~l\tt~ . ~ . q,ue 1 
até i ·oidade da Dia.mantm•, a eetrada ameaçAo rei ui l-o 11 •TOioaa dea'ro em ·· 
esU. qua.si intran,itavel, pois qae DO : pouco tempo. , , n. 
tempo .das agoat P!lS88-s& por e lia com ! .Sr. p1 &tdenté1 estando no arrai.fti.. 
grande risco de' Tida. 0 11 &ropeÍI'O'I,•que . da Capélliobtt, b~ ~uco- tempo, ' flif • 
por alll. tran.siUo, lut...l oom g-randea • conridado pelos h'alltb~ pãrá' Ir tét- • 
aunculdades' • sol[rem irame0108 pre- os desba}'raocadus que .,allj e,_js\Of,.it 1 
juizos. . • 1 qqe, a ~o âêrem linr~a't8.11\eôt~ .~ 

D'isto podem dar testemuaho os ' so/Uidos11 destruirpo completameJlJ& e ! 
meos .nobres eollepa que reAdem a• ar~i41~ , . . . • . • ; ~,· i 
q uella zona. (Apoiado$). · 1 ,&S'~ povoaçl o estâ: edifioada sobre • 

PorLan&o, no § I. • do mao additivo terreno pouco·.cootis~nte, de sorte q~, 
eu aotoriló o governo a mandar reC?~ a continuarem eeas desba.rraooameo. 1 
s\rui r a est.ncda que do ~trmbé, mun•c•· t·n, p:;der' ella aer toda arralJada\ · 1 
pie da lt.altira, nr i cidade da ·Diaman· • O pcvo Ja ~~~ ~e, some~nte a aoll· 
tio•. , · · • · · ; custa, por' m~•o de -ubkcrlpÇões, cbrfio 

Espero que o governo aUeoderã a , tem feitó, obstar '& co'ntlndaÇ!.o d~5s~ • 
este reclamo que, apesar de reprodazi· · mal,' que o ameaça ' eoo'Umi'emeliut: : 
do desde muitoe aouos em leia d'esta Entlo pediram-me pa~ ·dliiÍll trlllll!lá"" 
&Remblea, tem aidi) completamente e•- , chamar a · attellçto doM g~~ em , 
quecldo pelo gourno. • . : seu favor, st~licitjlndq-lhe J!~ldl!po'J's 

O Sr. ·.DrwiiOnd: ..... Ja ba.uma let es>o • contra aq uelles· male.,, • • · · 
peei:al a.uc.oriaando 0$18S concertos. 1 • No § 4. • autoriso o governo a má~- ' o s,.. M. Fulgmcio:-Temoa-. lei dar proceder aos il'ecessario$ ' rápar.õs 
que antori10n o·diapendio de 90 eonwa oll' estrada qu'e da cidade 'de MiiUs 
d'aqui até â Diamantina · e , No.-as 'Tae ao 'Ara.ssn'Ahf, ''passan'do 
h4 pouoos aooo•, mas o : pelo arraf•l dà' Ch~pall~ (l' . . , ' '' ~ ... 
foi mais feliz do·qu•IIÓI, que , 'Da 'cld'a'~ 1dê''MI\1Vs' 'NóYtis' ' 11'' dé' . 
noillterior, perqM oooseguio,a ~tnda . 1 Ahl~~~~lty, "Sf'' ' pTCfird'ellté! ' l!!l 15 Je-. 
até 0 Itambé. lcaoclo oo eequacrmento I gu&J.i-"à4tif.._a.cAque ·up ~ ~u 
a parte do [tambá. até .a.piamaottna, po-roa~ ·enlre 1si 'ti outras"'p!rtés"-da ~ 
qae ... qu~ mab ~atava de·rep•- proTineià 11cba-se em Pissi'!'o r.~Í!9,Ô; 
roa. 1 .. • • • h laiem ali I OJ r .cn Setubal e Granü' 

Eu poia, .dooaignaado ett& autoriea- rios cá'àlla'losós, que' cohl m ~ o8mlile~ 
910 ~o i l .e, tenho· por lima chamar a taménfil o tl-~iêó o'o tempo d~' i'güis. 
at\ençiO do governo ~ . .ea&e trecho Ba1 looglíl aJiDóV,' c!8ade1 qq11,1ê'Dtid !Ülo, 
4a eRadaj· qte.ftti -eompletamtbte 'ill• i teDto Dhur OUI'1 tenho !"''l~aidO" , , 

' 
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domi~io' d~ 
•.. • t I 

situaçlo libmd qtlll • aO!" 
rep:' . _.,.. . . . . ~ 

O Sr, !K-. ~ Vliga:-Nedi qaeodh· 
! ett~tY'=e~tlli:-O'Sr .!'Gflo -MotJIW 

O Sr.- M>.· Ftl4gMci6:-() Sai .be~ 
ldril'lo Mogo17tpoNfr de eeu• boel1~ 
! aejoe;..muito• põulio~pod$ oo~r. 
1 O :I!W.: X.·.d!J;-tV<eíga:-Oom.ef&ito{ 
: &>..Srt. •.J,6 •• , .Fulgsllllio:-Ntor •te~~lio• 
' eaperaópet de• ~aloeoçkr 10 • qae .~ 
I oee to· moruea to .pàra• .-q lftftle!P ·m uu ~ 
1 pia.; 111~okr; ti#Jtâu•ooca"lo de· de>t' 
monstrar qui! nto 11181 aqueço do16c1110 
Mogol. e !:tio Pardo,• p~wodO>lfleifm iLr 
oba gratidlo; ~o·delto'llrattdo• de•.llrtlls 
iotohtaes•. ~ 

Bxiate :oo GTto· KOsol·<li• r~· 
de S. Joeé:·do GoMubíl,que tem ' ll'àd~ 
de coinatel'àjo•J . .ata' as de•Odotfluiilll,lfilo~ 
nuaria, S. Francisco, ... equitaby e oa· 
tr .. l' mulf qft' pam CtiiDIDUOÍ~ 
com e~~e~~'pcmtos tem• de· dar Ullhl1 •oltaf 
de ~ lt~pu tal1'1'ez1 qualldo com 
mbito pt~queoir desjiOla•podem 111· ligar 
eseas•drlereut&s fregueilasi ou: au t.ds', 
us iiDJJOrtaules mooicifpiua de Mo~tos· 
Cb~rua e Janpar\a· com Oi de Grao Mo• 
gol·e kio- ·P•do- e g-raodo parto dtl 
Habja,ipo1'•1Jleib diroedidt.' que .juUiuo 
oo i 6.• de·mou •dditrro; encurtaod~ 
~e ntl"'lordioariamelibt u diíttd~. 

Esta moia e$trnda cuatarâ muilu 
p ·UCO e· offit~râ· 1li88Ui1Jeos mÜJ·· 
tad.os, inüDet!Saa·vantapD4 para· aquel~ 
lua regiõe$ da ptoJI.ncia. 
Nb§'7~ · peço'a' ciJI!St"rucç4o de divé#· 

su ·pontes nos• mooicipios de Minas· 
Novas, AràSsaa!íy, Gno lrfosoi e .IUo 
Paroo, «hsub cou:lo·aaturiso .oerCJocllr_. 
tu' necessArios na ponte sobre o ribêo' 
rao qúe·a\tavessa a· <rldade· de•. Grao 
MoBDl· , 

'1'o4ae ·ésw:pontes, .de• •que -trato '•no' 
§ ·1~ • ,• sao de úrgente ne*fidade, por· 
que os r ios que a" d.emaodA, s.to eaa-
dato~ e impedêm- c.~mple1ameáW o 
t ranSitO no ieropo das agualt}. üu~ 
resslo a ~ iniporiào&s àluuiclploa 
que perteól:em:á ~Df· do•norte, qu,. eu 
1111hg:yamente repréteato (~ apoiado.r 

. ger'%~m·que deve merecer Ieda 
a at da· ~rt& de· meu• nobrea 
coHIIJas, ·qaiwcomo ""•1te iot8Ntillo 
mamente·por aq~·~a·ili~tórtante par· 
t& de· nossa· pron111:1al. ' "' J 

Peço·tambom·nu·§-•8. • ·• deoretáQID· 
de uma quota para a coortruCÇP.o ••:, 
uma; meta •&ttnda··'ft, oidade• do.•1fio 
Parilo·FVilt• ~.Saiillu tJtl~ pon~ 
mais con\ren ieat~~s.·· 

·Da·'Cidate·d<! Rio' 'PardÍf A • •. fiUír da; 
Saliuas a dt~taacia 6 de 14 18fuas, au1 



póti&-Se redúzir 'talVez a 9 on 1 o, si se 
il%er esta meia estrada, que imporlárà 
uma despeza pequena. 

Finalmeote, propooho no § 9.• um 
alvitre, que julgo deces:s&río para nl\o 
sobreearr~gar extraordinariameo~ os 
cofres pllblicOS, ISto 6, que todas d~tliS 
obras, qilo menéiooo ne~r.e additivo, se 
irlo éxecutando medíaote os orça.meu· 
tos dos eogenhetroe dos distr•ctos ou 
dat oamaraa muniotpaes respectivas e 
pelli' verb&-obras poblica1-,â pr<lpor-
ç«o que os cofres publicos o compor-
tarem. 

Sei, Sr. presideote, que o nol!so tbe~ 
aouto, infelizmente, o&o pode attender 
as urgentes necessidades moraes e ma-
teriaes de no;sa provincia; mas, se ~ 
certo que dlver3as leb promulgadas por 
esta U:!emblea nlo podem ter eJecuÇáo, 
por falta de recursos peçuoiarios, new 
por iaso devemO$ ea uzar os braços e 
deiár que esselJ $erviços ft1uem com-
pletamente olvadados; façamos sentir 
em leis emanadas d"esta assemblea as 
necessidades urgentos da província, e o 
governo, sem comprometter as ftn&n-
çu, deve ir exeeutaodo-na com o eri-
terio e bom seoso que é para desejar-
se o que dove ter. 

Frequentemente ouço dizer-se aqui 
que estas leis 6carlo oo pó do esqueci-
monto, apeoas avolumando ~:a oossa~ 
colleeçõ~. pou nAo serllo execut&das, 
por falla do dinheiro. 

Infelizmente assim é. N4o ha dinhei-
r o pua se applicar na salls(açllo dai 
n?C~sidades mais pai ~itantes da pru · 
v1nc1&, porqne é esbanJado pelo gover-
lfo em outros se"iços de somenos ím-
portancia •• 

O Sr . .Drumond:-Quo iojusliçal 
O Sr. M. Fulgencio:- Sun, é preci-

so que d"aqui fallemG.i a verdade ao 
povu: nao ba dioheiro para ~er appli-
cado aos eerv:ços urg;mte• o tmportau-
tes, que dizem respeito aos melhoru-
melltól· moralls e materiaes da provln-
cia, porque o go't'erno tem 
mai$ pelo patronato aoa 
do qno-liO i.nspirado nu cum 
seôs 'tfeverest:J · 

O Sr . .Dt~iólid:-·E,tá esci'~:Veotfb 
a hl~rla fa administraçlo do Sr. Oo-

~b· ~r. M. Fulgencio:-Eu, apreseo-
tando eate additavo, mostro aos meos 
constituintes que tenho em muita coo• 
eideral}lo os aeos reclamos, aw suas oo-
ceaaidatles • maiS> vltaes, e a aasémbloa 
dne apprtVl!l-ol porque a9Sim mos~
rá do su.a pnrte boa TODbde no sentado 

. 
de satisfuer essu nccenic!adt!s dà' pró-
,.íncill. 

Se nllo temos dinhoiro para levar a 
efF.Iito todas e!sa, obras, a cnlpa illlo 
6 n11ssa, é do governo, qne, em tez de 
cumprir seu de'Yer atténdendü aos ser-
viços mais nocessar~'us e urglla'tes, ds-
banja cs recursos da provinélá' em 'ser-
viços de lmpurtancia secdndarla, ao-
ml!nte como JDéio de protécçlo a~s 
amigos. 

O· Sr. (} . Pemw:- 0 corpo de po-
licia, a instrucçllo publica, as SobTen-
~es a: estrAdas de ferro &. 

O Sr. M\ Fulgeneül:....;M.mo il'b cor· 
~ cte policia e-na instruçyao publica 
ha muito abuso por par~ ilo goveroo, 
4'éspehdé-se muito diohelro im"profto~a-
rneoto. .• · . 

O Sr. M M."et.nohn:...!.llleg.t.lmente. 
()Sr. M . Ftilgencio ... põr patroÍIJ\to. 
O Sr. Prmdente:-Pelf. ' ao nobré 

deputado que se ·restrinja é ma teria. 
O Sr. M. Ftilgencio;~Eu estou fun• 

damentaodo o meu a.dditívo e mostra~~ 
do que, se estas n'âc<issidades ~o que 
trato nao toem sido satisfeiaas· e nllo 
o serllo talvez. é porquo~ os dinheiros 
publico's toem sido o cuotínu!lo a ser 
esbanjados. 

O Sr. Preside11U:-Mb.s o nobre de-
pvtadu, levaodo a di~çuss!o para oue 
terTeno; p.•de tornalLa incon veniento. 

O Sr. tJ. Fulge~~cio:-'Eu attendo,; 
ob$ervaçAo de V. lhe. e deixo de 'Sa-
tis fazer o desejo do meu oobre coll~a, 
Sr. Gustavo Penna, qhe queria qde eu 
dosell'VolvesS'3 esta questAo, porque, V. 
Exc. ccmprebende, oós todo~ temos 
interesse em saber como se gastao os 
dinheiros publicas. . 

Eu apenas queria dizer que no corpo 
de pulicia, em vez do se gastar com as 
praça~ ou officiaes, gasta-se com os f.>~
necedores de fardHm en to, armamento, 
&, quo comprAo por 2 o vendem à pro-
víncia por 5 ou 6, o o governo, que nllo 
ignora isto, cruza os braçc>s e OI)Çbo 
as algibeiras dos seus amigos, em -de-
t rimeoto dos interesses da provmci:1. 

Quea;a tambem dizer quo na instTuc-
çtl!~lica1e•xa-se muítns vezes do 
~· tioD.omias,-para da~ lugar 
aos aiDigoiTqiU• põicí~ao empregar-se, 
como· aioda ba pouCI) acont'ãéea, obn-
aeguando o nosso collega o Sr . Dhúiiiro 
a remOçAo do um pobre professor• do 
uma fr<>guezaa:· para uma fazenda, to · 
mente para abrir-se a vaga, afim ele 
ser preenchida pôr um amigo. 

E as purij ue eu ia dizendo que h a e,a. 
banjamento dos dinheiros publioos1·e!Q 

• 



• 

~N&ae. 

ve& de serem apt~licados a estu neces-
sidades,do quo trato, e a mu tas outras. 

Submattendo, pois, o meu additivu A 
con~ideraç4'l da ca,a, e$pero que elle 
ser'A a pprovado e que o governo atten-
de ra us reclamos de uma populaç4o 
importante, tal v e& a metade da pr<>· 
v iooia, que é aquella quo demura desta 
capital para tcda a zuna do norte. 

Pro.;ure o governo inspirar-se no seu 
patriotismo e no seu dever, attenda e 
aatisf11ça, tanto quanto for possível, os 
serviÇOi q ue acabo do trazer ao coohe-
uimonto da assemblea, e não despr~se 
aa reclamaçõe~ daquulle~ povos, que 
muitu merecem do gnvorno e desta as• 
semblea. (M uilo bem). 

O &r. 8Uve•tre Ferraz:-
Sr. presidente, vou offerccer ã coo• 
sirteraÇIO d!15ta ill~str11da assemblea 
alguns addit ivos, que Um por fim sa-
t i , faze r n!C9>sidade$ locaes 

N&n justifico todos, purque a ho1 a 
esta ndiaotada, limitando- me a d i-
zer algumas p:~.lavra~ apenas subrtl os 
d.ous primeiro~ (li). 

V. E xc. sabe, Sr. presidente, que 
os habitantes da cid11de de ltajubà 
~m sido victimas de grandes iouo· 
dações e enchentes, quo lhes tem cau-
ssd" innumoros preju,zos. 

Ainda es te an.uo, por ocoasi4o da$ 
chuvas, dfo-se a lli uma iouodaç4o, 
que quasi dostruio aquella importante 
povoaç4o, obrigando a maior parte 
dua habitantes a ab-indonar suas casa~. 

Os jornaes de ltajubà indic4o o unico 
meio de evihr esse graude mal, que 
ameaça constantemente a povoação: 
a mudança dn leit.J do r io para a 
margem esquerda, A distancia de dous 
kih11net ros; serviço qua e~tá orÇ~~do, 
m:~is ou menos, em 20:000$000, e que 
tem-se tornado de intuit1va necessi-
dade. 

E', portanto, uma medida de toda 
j ust1ça. 

O 2. • addihvo é o seóuiote (lê). 
Tz.mbem V. Exc. sabe, Sr. presidente, 

que a cidade de Itajubà nAo tem agu~ 
potavel. a população serve-se das aguas 
de ci~ternas, que, comq..s}à pfRI.idO, 
é muito nociva à ~wl~~t~lla~-alills 
do rlll Sapucaby, que alll a A' grande 
e, por&an to, tambem nllo o er ecem con• 
di~ea hygienicas. 

VO V. Es.c ., Sr. presidente, que tra· 
ta•se de uma q ue:ltão que diz re-
speito á saude publica e que, por ~n· 
seguiu te, deve merecer toda a uossa 
eon•ider açllo. J,. ~~ !9~ meamo ·desenvolvido a i• 

guma1 febres naqueUa cidade, cuja 
caus 1 n4o pode ser outra, een&o a im-
pu reza das a guas, de que far. uso a 
populaçilo. 

Uonsta-me que,á uma leg ua da cidade, 
ha um manancial de oxcelleote e abun-
dante agua potavel, que pode ser enca-
nada com uma despeza pequena em re-
laçlo A necessidade do serviço, porem 
multo grande, qualquer que ella seja, 
em relaçlo aos rt cursos da municipali-
dade, que é pobre e nlo pode oom su~ 
reod&~~.conseguir esse melhoramentu, de 
que tanto carece aquella população. 

'l'onbo, puls, esperança de que a as-
aemblea 11pprove estes addlllvo1. 

'l'ambem mando um adllltlvo COilcer-
nente á estrada de ttabira A Sant 'Anna 
do~ Ferros e outros, cuja fundamentaçao 
é llispen!avel, porque a slfa necesslda· 
lle é IDIUitiVa. 

O Sr. P,·esldenle declara que nlo pode 
acaltar u adtlit1v" relaUro ao encana-
mento de ugua potavel para a ctdade de 
ltajubA, por ser materia estranha A do 
projecto tm discuss4o. 

U Sr . S. Ferraz : - Nesse caso apre-
sentai-o-hei em occaslllo"pportuoa, sen· 
Lindo que nllo p•lssa desde ja aer tumado 
em consideração, attenta a urgencia de 
seu as•umpto. 

O 8r. K e rdole 1-Sr. presidente, 
venho A tribuna impollido pela necessl-
da te de adduzlr algumas conslderaçõe~ 
acerca do projecto n. 40, que offereci ã 
clehberaçao da casa, e que tem por obje-
cto a construcçâo e concerto de diversas 
pl'~tos sobren rioL3mbary, ParA, Picàt•, 
S. Joao fl Ribelrao do Llmoel ro. nos mu· 
nicipios do Santo Antonio do Monte e 
Pitanguy. · 

Si não lõra., Sr. presidente, o receio 
que tenho, de que este projecto padeça 
o mesmo desa<tre de ~er tlegolado, que 
padeceram outras propostas sobre o me-
lhoramento da lnstrucç•o do meu dis-
rlcto eleitoral, com carteta nao vlría em 
hora t!io adiantada occupar n·attençao 
da casa, ja tao fatigaria. Mas ~e roi bre· 
ve; porque techo convlcçao de que este 
ndo serA tão iofelíz. como o foram os 
&eus Irmãos, que talvez nao fossem de 
menor In teresse publico. · 

tenho assistido, com 
mento,a ser rejel t'ldO pela 

08ll8 Dada menos que dOUJ projectos so-
bre creaç&o de aula norálfl no Pitao-
guy e aula de latim e franoezpa cidade 
de Santo Antonio do Monte, medidas re-
clamadas pelos habitantes de meu )liif'ó 
trlcto, e com a aggravante de ulo ter 
uma só voz so levantado contra taes pro-
jectoa. A assemblea, relatrvamente b 
medidas de interesse .publico de mPu 
dlstrlcto, tem procedido como a aCllde-
mla dos sllenciusoa da Persla, degolando 
tudo em aileoci11, . 



O Sr. Drwmond:-Eu votei com V. 
Exc., nAo sou degolador. 

O Sr. Kerdole:-E por iuo agra-
deço ao nobre depuladu por mim e 
ern nome de meu districto o voLo de 
justiça, talvez o unico.du 11\llioria. 

O Sr. ZacariQs;-Mae. o nobre de-
putado generalisa muito; pvis' forao 
rojeiLados U$im outros projectos; os 
interesses do di~t.ricto Dllo estio ef• 
quecidos; pela minha parte, tenho. feito 
alguma cousa. · 

O S•·. Kerdole:-Srs , o que estra-
nho é o s•lencio havitlo, quando se 
achllo em diacussllo matarias relativas 
aos interesses de meu districto; nio-
guern diz palavra e vot.ao-se esus me• 
dl;las silencio-amante e sem pro em pre-
juízo· de meus concidadão~. 

O Sr. Drumond:-Pois ha de se 
votar fallaorlo? vola-~e calado. 

O Sr. Kerdole (rinda·se):-V. Exc. 
bem me comprehende. Srs., filhos da 
eleiçAo di recta, ollo estamos aqui pJr 
conLa do governo, nem somos seus de-
signados, como o aramos outr".>ra pela 
chapa de ferro; temos hoje lmpreLeri-
vel dever de explicar ao povo, aqs 
eleitores, noss.Js con Jtiluinles, a rasllo 
de nosso procetlimenlo nula casa. 

O Sr. V. Ca{4:- E' m.tito justo. 
O Sr. Keroole:-E é por is;o que 

ustranho qua tivesse cah1do logo em 
1. • discussão o projecto sobre creaçao 
do cadeii .1 do latim e francez de Santo 
Antonio lo .Muoto, som quo houvesse 
uma oxplicaçllQ dos mo ti vos quo ac-
t uaraõ no animo da assemblea para 
r ejeitar laos ios tituiçõe!. 

O Sr. Zacaría$:-V. Exc. teria r&-
elo, si tivessem paMadu outr&s mo-
didu identicas; e~to anno ainrla nao 
passou uma cadeira de latim e francez 
para qualquer localidade. 

O Sr. Drumond:-V. Exc. sabe que 
ha uma especie de contrato para nao 
se crear nenhuma cadeir& de latim e 
francea. 

O Sr Kerdo!e:-Cootrato 
me aubacrevi, puramente 
quero dizer,d~lado da m 
hftts os motivir, q e 1ft"•'"' os ' ÜO~lr,d 
deputados ~ celebrar e~ se con .ra.u, 
deve!!l ao~ proclamados no alto da tri• 
b~na para que a proviocia e os elei-
iOr'es nossos commit tontcs, liqpem in-
teirados t~ conheçllo a sua justiça 

o Sr. Pat:cao:- Ja ao Lem f&llado 
multo sobre esse assumpto. 

O Sr. Kerdcle: - Eo olo tenho ouvido 
JIO!Il 11ma p~.lavra sobre esse assump-

to na tribuna, tenho ou~ido , nos cor-
redores. · 

I • O Sr Pruidente:-Observo ao nolirO" 
deputado, que a hora' estA linda. 

O Sr. Kerdole: - Vou concluir. · Sr. 
presidente, u projacto o , 40, que ten: 
p~r fim o concerto e con~trueQIG de 
ponte' no oeste de ' Minas, é de uma 
lmpor\aneia e 11ecessidad9 tao pal~yeis, 
que o proprio Sr. Dr. Ottoni, pr9!ic!,en1 
~da prov1ncia, encarece e para elle 
reclama nossa at\~nçiO, .Qn&ndo eril sen 
relatoJrio fallá das lnllodá~s cJô ~sfe 
.Ja Minas, é por' isso penso q-ue·nlo é ue~ 
cessa rio esLender-me sobre esse assum~r 
to com ·mais-· pà·rticu larltr&de; o ' j uizo 
officlal ·do govMno falia• mais etoquoo.J 
temente .do que eu em .mil dlscuraos que 
tlzera a respeito. . .. 
. E aproveito .. este e.nsejp para llMig· 
nala,r do alto desta tribuna, qua.os re-
presentantes do 5. disfricto ÍÁm, ria me: 
di da de suas fôrÇAS, pug'nado ~elôs seus'. 
int~ressés, indepeodentemf!Ote de cores 
poiiUcas. 

U Sr. Zacartas:- Obrigadú pela' par-
te que me toca. • ·• 

O •r. &nlee Polxotoa-Sc. pre-
sidente, petli a palavra para mandar-a. 
mesa do:.~s additivos. . .. 

Tenl!o sido ínfe}lz com alg,uns projec-
tos que apresentei logo ao começarem 
no!ISos trabalhos, que até hoje nao ~l'f.e,._ 
r4o anrtamento e que, eo(re\aoto, cura.-
vlln de venlatleiros lnLeressesde meú'dis· 
trícto, de necess•.lades urgentes, e qu'ê 
se ncblu ainda nas pastas das respecti-
vas com missões, lanço mllo·dosLe recttr.-.. 
so, tolerado j)elo nosso regimento, .para 
Yer .s~ coo~lgo alguma co usa; Isto é1!de~ • 
liberei agarrar ao projecto em dlsqu~
s«.o algumas das p!edidas que apr0$811~-
tei ootao, para vt~r se assim ca~!lhllo. 
arruladas por elle. _ 

Tom..i este alvitro, Sr. pre~idente, 
mu nllo deixo do toe' ainda meo~ re:-
ceios, porque a barca ja vae um poúco· 
pesada e no caso de ir & pique, s~cri:: 
dcando as;im o alto preço do sua ·carga. 

Um dos addiLivos quo · apresento, 
Srs., é sobre a CO{IStrucçao de uma 
ponte no rlbeirllo donominad()-8antã. 
fé-, o qual b&nha o ontco florescente 
arraial de Sant'Anna do Capllo ~an· 
do, do município de S. Francisco. 

EY, ribei.11o ~mpedo · a p~ssagem, 
do• -~rlOSQSJI~ta_ntes dawall~ pa-
ragens por iloua, tres e m~ts ~a.s no 
tampo dat chuvas. • ,. • 

O c •mmercio alli é m u ilo &oliJo~ e 
caus~. portanto, grande projuizc a íal· 
ta de transporte fac!l. 

Creio que isto basta -para justificar 
o moo a:iditivo; 

O outro additivo é pedindo 11uota 

~ • • 

1 



pal'ã a estrada de S. Bsrtholonleo a 
esta c.lp.tal. 

la se !4 qufl_ ~ urqa,pslrada q'lle dé~o 
mt~re~r !\ noasa ahel!çÍq. • • 

&ao l idoj e apoiados 01 !egointes· ad-
diti voe. ' 

N. l. 
Ar1. 1 • Fre-a ·o f ill'er oo isaalmea· 

te l:titôt iaado: · 
§ r;• A mandar reéOO!ttoir a 61· 

tr~d~ qué 'cio im{à) do Italilbé, muni· 
ç_iplõ ~~ ltã.'lyra, vai À cidade Oiá~ii
üna. 

§ 2. • A mao,<lar reoonstru~r ~s pon-
tca .Obre os r ios Pceto e Ar~uah.r. 
município da Diamantina e, estrada que 
desta cid.ade vai a S. Joio Baptista. 

§ 3. • A mantlar objtr u•r alguns 
dcsbárranques- ê'iistenteJ nos arraiaes 
d~ QaMflftlP~. ~- Chàf1.4~a. munic_ip!o de 
Mina,s Not:a~,e que lu'Deaçlo dettruif-o~. 

§ ~ .' A m:uJifár proceder aus re_pa· 
c:ns d11 eJi.trada que. da cidade de Minas 
Nons Tái ll do Arassuab.y, eassando 
pelQ atraial da Chnp!Uia. C<Jnstrnindu-
•e a~ poote'l e pontilMes que Corem no-

• cessa n os 
§· 5. • A auxiliar a camara munici-

pal da cidade do Arassuaby na con-
a't'rucç1o de um caes que a preser\'e 
qns estragos e ioundaçOes do r1o Aras-
suaby. ' 

S· 6. • A mandar fazer. uma meia es-
lrada, que.pulind:> do ponto mais con-
veniente da freguPzia de S. José do Gu· 
rutuba, muoiciJ}iu de Grttu•tdogol, vá á 
rr:à'rgem do rio Verde, em direeçlo u 
fregu~ztos ~~~ Contenda• e Janoaria, ~a
tendo-se uma t-ontG svbre o mesmo r1o. 

§. 7. • A mandar construir pontes 
~o,bre os riqs; Set ubal e lugar denomi-
u,aJo-Q'aiu_p~stre-:-.na estrada da Capel-
li~a á ci~ade de Ara~suoby; Setubi-
nhà ri.a estrada de Míoas ~ovas fi. Pbi· 
r,d'e~phiRj P!auny_ua estrada da cidade 
du , 'Ara;'sy,aby a!) ar rainl da ltinga; 
V'acuar•a na es~rada de Grllo-Mogol ao 
ltlo"PárJôi S'. !>õmingos dentro ifo ar· 
rafal dos Leoçoés e'Bom SuCC4<s"so na 
e5tráda.1que deise arraial vai á vUla da 
Bo 1 Vi. ta, 'àsii rn como a mandar (ater 
os necàsiaríos cO)!~eitns11it ponf41 -eobre 
o rilíeJr!to que afi'a m~ ,ti> 'i!H de 
Grao"llogol. · 

§ 8. • A mandar faier·nma mei'a 8'5• 
tra~ qu-e da cldadG do R.io Pardo tá A 
vil.f.a de' S.linas pelo ponto rnaía con-
ven:ente. 

§. 9~· ~tas obru ir lo seudo ex.~Gu
taJas em Tiatã dos orçaotOniOs. do .en-
aeDbeiro,po distrícto ou dl\9 camaras 4o• rosl"'ctlvos inunicipioa e pera ver• 

ba-obras publicas-, a julto dó t ·-
verno. 

Al't 2. • Ficão revOgada-s as dispo. 
siçilcd em cootr~~,rlo. 

Sola da, ~ões, 11 de Setembro fie' 
1882.-Sales P~ia:oto, M. fulgené:ío, 
R . cia'Luz, Mmello Pintó, N. "Lages. 

N. 2. 
A.rt. ua•eo. f'•ct o goté'rno da pro• 

vinclo autofisádo " auxiliat a Qmara 
m·unicipa1 de ltajubi com a quota de 
20:000$000 para a mUdllltC& do llllto do 
rlo &pucaby.jdn(o a li'Ul ctdade, deolu-
zíndo·u da vetba-obras ~ubli~s;revo• 
gadas u dirposiÇdss em eotlt ràtio. 

Sala das llll!liõS~. 11 de Setem'bro de 
1882. - Sflt>eSlf"e Fé,.ra•. 

N. 8. 
OtrereÇ<~ como addi"Yo o projeeto n• 

'il. -J ou Rtf/1110. 
~- ~. 

Otrareço ~I;,~~ o a.dditiTo o projeeto n. 
2•1. - B tas Fortes. 

N. 5. 
Oft'ereço C<lrtiO additivo o projecto n. 

126. -Drumond. 
N. 6 • 

Fica o governo ela ~ro,IOcla lgoal· 
m3nte autoriMdo a desp'endor. pela ver-
ba- obras publicas ..... . & quantia necessa~ 
r ia pora construcçlo de uma p~.~ote so-
bre o Rio Preto, no lugar denomloadc-
S&ota Dei flna-.do mõnlclplo do Rio 
Preto. 

Sala das S8iWes, l.l de Setembro de 
1$g2. - M tranda Ribeiro, Pata;ão, S. 
Ferras.-

N. 7. 
F:ica .o governo autorisado a mandar 

fazer. desde ja, os reparos da es trada 
que da citlade da Itablra se dirige á 
Sant'Anna ~s Ferros. 

Sala dM sesroes, li de Setembro c!e 
1882.-.Drumond, s. Fertvu. 

N. 8. 
Fica o governo aotorlsado a eakegar 

à comara municipal, da cJ•Iade do Rio 
Preto a quan!ia de 4:000$000 para a 
col1strucçAo de uma porite de pe'dra no 
r íaêho que atr'avessa a prlncljml roa 
d'aquella cidade, d9duzida da Te\'ba.-

~,íea.s; revogaé&s u dlspoaiçõts 

sessões, 1l de Setembro de 
i~:o. Ro~ ptanco, S. Fer-

N. 9-. • 
Fina o governo· iguàll'denie 1dtq~i

aado'· a mjln'dar prdcodor Á l'e't:'o~stríl~ 
ç:to da pçl'ute sQ,bre o· rio Chopôtó 'iíi 
fazenrla do eidtdllo Custodio Garneiro 
de Miranda. es.t~a~a da ~re,peiía dll 
Calambau, muotc1p10 do P1rauga, a S . 
José do Batroso, prec&ch!ndo 'Orçatn~n
to e gela verba~obras publita$ •o• 



tadar em leis especiaês ou a juizo do 
governo. 
S. R. SaÍa das sessões, 11 de Setem-
bro de' l832 -H. Sales, Olegario, S. 
Ferra,.. 

N. 10. . 
Fica o ~overno aotórisado a despen-

der as quantias em que eo·~em orçado•:' 
1•. os e.uncer tus da~ pontes sobre os 

r i.OJ Januàrio e E:~curo, no município 
de Paracâtó. 

2•. Os concert~ das pontes sobre os 
r í.bejrl!es José Pedro e Dourados, mu-
niclp'o do Patrocínio, sendo esta ul-
tima na fazenda do Cedro. 

a• A eonatru(\Çio de uma ponfe sobre 
o'Rio Prot.o,oo rugar denom~nadu-Cu
pimiBranco-, municipio ~\l. P . ..rncalu. 

4•. A eoostrucçlo .de d!las pontes so· 
bre os rios Paraeatu e Escuro Grande. 
ambas na estrada que da cidade de 
Pat?s vai t9r â de Paracatú. 

5•. A con. trueç&o de uma pont.e so-
bro o rio S. Jollu oa estrada quo segue 
do arrniul de S. Pedro de Aleantara 
para o de S. Sf'bastiilo do S:11itr.:., mu-
nicípio do Patrocínio. 
S. l:l. Sala das sossi!es, 11 de Setembro 
de 188~.-0lega>'io, Nel$on,_S. Ferra.:. 

N. 11. 
Art. uníco. Fica o governo aut.ori-

aado a de1pendor a quantia em que 
f11rem orçados os concertos da estrada 
na sorra dos Pilôes, I ugar denom10adu 
- Guarda mor--,mun1cipio de Paracatu. 
S. R Sala das sessões, 11 de Set9m-
bro de 1882.- 0iegariõ, Nelson, S. 
Ferra;. 

N. 12. 
Ófl'ereço como adJttivos os prõjeclos 

ns. 138 e ,211 .- Santa Ceci(i'.l. 
N. 13. 

Art. Fica o governo autorisado a 
mandar reconst ruir a ponte da Pas-
sagem, na e1trada do Bum Despacho a 
Pitanguy; revogadas as disposições em 
COD,trarío. 

Sala das ses;Oe,, 11 de Setembro de 
1882.-A Zaca,•iM. 

N. 14. • 
Fica o governo autorisado . ar 

con11t ruir uma ponte sobl'e o ~~ Sinto 
Antonio entr& • Ctdguezia do Joanesia 
e o districto d!l Santo Antonio dos Co-
quoiró-<, r1o lugar em que o r io passa 
eM' estreitíssima garganta. Outro~i rn, 
f!eé: o governo aut.orisado a mandar 

: · concertar a ponte sobré o rio éorren-
·. te na estrada mais directa que vai ila 

cidade ct6 S. Miguel dE! Guanblell á oi-
d~ode de ·Suauuhy. · 

Sala das se~sões, 11 de ~tembro de 
1882.-V. Gafe. 

N. 15. • 
Fica o governo autorisado a mandar 

concertar a estrada quG da Crógoezia 
de Ferros vai ter a Dores de Gua-
nhiles, passando pe1a serra da Tírír ica, 
isto' é, p: la di reação mai.s eropria para 
que a ostrada vá ter áquella povoa-

• çdo . de Dores~ . 
Outrosíln, fi~ igua!mento o,aoverno 

a~torisado a mandar ~ncertar,.,a es-
trada que de. Do1·es vae á çidade de 
S. Miguel de Guanhlle~. a qual é coq-
tinuaÇão do pri'meiro trato aoirqa indi-
cado. 

Sala das se>sões. 11 de Setembro de 
1882.- V . Gafe. 

N; .6. 
Fica o governo aut'lrisado a mandar 

const ruir uma ponte sobre o r io Gua-
nbAes no arraial d~ N . . S. das Dores 

. municio de S. Miguel, no lugar appro-
vado pelo engenheiro do dtstrict.o. 

Sala das sesscJes, 11 de Setembro de 
1882.-V. Gafe. · 

N. 17. 
Fica o governo autoris'\do a mandar 

co~certar . e c •mpletar a eStrada que 
da cidade do Suassuhy vai ter ao porto 
da Figueira nu Rio !Joce. 

S01la das ses;ões, 11 de Setembro de 
1882.- V. Caf~. · 

N. 18. 
Fíca o governo autorisado a mandar 

abrir Ul)la estrada que da freguezia do 
Patrocínio de Guanhles vi ter' ao porto 
da freguezia no Rio Doce, . , 

Sala das sessões, 1 r de Setembro de 
1882.-V. Café. , 

N. 19: 
Ofl'erecemos como additivo ao projecto 

n. 40 o de n. 243. 
Sala das sessões, 11 de Setembro de 

1882.-F. Naoarro, M.J: de Lemo:;. 
N. 20. 

Art. Fica o presidente da provlncia 
autori~adu a auxiliar a camara muni-

. cipal de Tamanduá coro ~ qua!ltia de 
2:000$000 para recoostrueçlodo.aterro 
e. r :pll(o$ da ponte denominada-Ponte 
de Pedra-na estrada mandada con· 
strtlir ~la oamãra muníctpal entre as 
cidades de Tamanduá e Formiga. 

Sále. das &ilssões, 11 de Setembro de 
1882.- M. J. de 'Lemos. 

· N. 21. 
Fica o presidente d~ proYincía auto-

r tsado a mandar construir uma ponte 
sobre o rio do Pe.xe no arraial de Ta• 
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quarassú, do município de Caetá, no 
p Jnto mais conveniente. 

Sala da~ sessões, U de Setembro de 
1882.-R. Franco, Lemos, Wenceslao, 
Pai:J;ao, B. Fortes. 

N 22. 
Art. Fica o presidente da província 

autor:sado a de•pender •lcsde ja pela 
verba-obras publicr.s..:...!l quautia em 
que Cor orçaria a recónstrucçlo da pon· 
te sobre o rio C'pó na estrada entre os 
municípios de Santa Luzia e Conceiçllo 
nas prox1midados da fazenda do Cipó. 

Sala das Fessiles, 11 de Setembro de 
1882.-Rocha Franco, V . Café, Sales 
PeixJIO, R. ela Luz, Lemos 

N. 23. 
Fica o governo autorisado pt~la verba 

--obra~ publicas-a mandar e..uslruir, 
pelo que for oro;ado, uma Pt!nte sobre o 
ribeirll<l d tonnminado;-Santa Fé-no ar· 
r ailll de SanC Anua ào CapAo R~:d .. ndo, 
do município de S. Francisco; reyo-
gadas as disposiçlles em coutrarit1. 

Sala das 'esail~. ll de Setembro de 
1882.- Sales Peixoto. 

N 24. 
Art. 1.• Fica o góverno autorisa.i o 

a mandar proceder aos concerto~ de 
que precisa a estrada que do arraial de 
S. Bartnolomeu vai ao da Casa Branca, 
ambo• do município de Ouro Preto. 

Art. 2. • F1ca igualmente auoori• 
aado a mandar construir a poute sobre 
o rio das Velhas, nll referido arraial de 
S. Bar tholomeu, effectuando-se a~ des-
pezas pela verba- obras public•.lS- OU 
por outra qualquer onrle se \'er iflq ue 
haver ~obras ; revogadas as disposições 
em contra rio. 

Sala da~ sessões, 11 de Setembro de 
1882. - M orelzsohn. 

N. 25. 
Art. 1.• o governo da província fica 

autorisa<lo a despender, pela verba-
obras publicas- até a quantia de 4:000$· 
com a reconstrucçilo da ponte sobre o 
rio Vieira, na cidade de Montes Claros. 

Art. 2.• Fica igualmente autorisado 
a despender , pela mesma verba, a quan-
tia de 1:800$000 para a construcção de 
u ma ponte sobre o mesmo rio no lugar 
denominado-Passagem do Meiia,-pro-
:timo A dita cidade. • ' s. R. - Sala das ses.sl!U. 11 de Setfm· 
bro de 1882.- Augusto Velloso, Claudfo 
Duarte, M oretzsohn, Tocant1ns, Ribei-
ro da Luz, Sales Peta:olo. 

A discussão tlca ad.iada pela hora. 
Apresentação de prQjeclos. 

SAc> lidos e vilo a Imprimir os seguln· 
1M ... 

• 

Profectos. 
N. 265. 

A 1. • com missão de propostas de ca• 
maras municipaes, exami.nando a que 
apresentou a camara da Leopoldina,. 
contendo artigos addhivos As suas pos-
turas em data de 8 d.e Agosto do 
corrente anor>, é de parecer que se 
adopte a incluia resoluçilo. 

Sala das commissões, 11 de Setembro 
de 1882.-Wenceslao, Olegario, A~ 
Vell?so. 

N. 266. 
A l. • commisstto de pr11postas de ca-

ooaras municipars, examinando a que 
a preseotnu a camara da cldade de 
Suassuhy, dataria de 14 de Fevereiro 
d<.l corrente anno, e approvada provi-
soriamente por acto do Exm. governo 
da província r m data de 3 de Março, 
é de parecer que se adop~e a seguinte 
resoluçilo. 

Art. 1. • F iello revogados os§§ 11, 
15, 17 e 18 do artigo 139 do codigo de 
posturas da camara municipal da cida• 
de de Suassuhy. 

Art. 2·• O a rtigo 24 das mesma~ 
posturas se entende so e exclusiva• 
monte q.unnto As ruas d'aqueila cidndo 
denominadas - Badaró, Tiradentes, 
Theophi lo Ottoni e Largo da Matriz. 

Art. 3. • Revogao-se as disposições 
em contrario. 

Sala das commissões, 11 de Setem· 
bro rio 1882.-Wenceslao, Olegario, 
A. Velloso. 

N. 267. 
A 1. • com missão de propostas de ca-

maras municipaes, ex.aminando a que 
apresentou a cam!lra da cidade de 
Caldas, approvnda provisoriamente por 
acto da Exm. presidencia da província 
em data de 11 de Març.o do cot-rente 
anno, c11ntendo artigos addilivos As 
suas posturas, é de parecer que se 
adopte a inclusa rasoluçilo. 

Sala das com m issiles, li de Se tem· 
bro de 1882.-Wen.:eslao, Olegario, . 
A. Velloso. 

N. 268. 
missão de propostas de ca-

pnes, examinando a que 
nplrl'ÍI!Di:oii',a oamara do ~rt:o em data 
de 24 de Outubro de 1879, contendo 
artigos additivod ás sufa .posturas, 
observou que ja ha um parecer dado a 
9 de Dez.embro de 1879 pela respeet.in 
comruis~ilo desta asaemblca naquella 
epoca, tendo esse parecer sido mat~dudo 
a imprimir-se. Entrotanto, nilo t •. ndo 
até hoje tido andamento essa medida, 
é a presente commissao de far~r ~uo 
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se adopte a inclusa resolução, dando-
se-lhe o conveniente aódamento. 

S1la das commis•ões, 11 de Setem-
bro do 1882.- Wenceslao, Olegario, 
A. Yelt0$0. 

N. ·• 269. 
A 1. • COillmiasao de prapoolas de ca-

maras muoicipaes, tendo em vista a 
representaçÃo da de Catiguaze>, em 
que pede para aer adGptado em seu 
muolcipio o cod.go de posturas. da 
Leopoldiua, constao te da reso1uçAo o. 
1335, de H!66,e bem assim a resolução 
n. 1353,conteodo o regulamento de im-
postos do lllesmo município, é de pare-
cer que aej~ adaptadas para o muni-
c~ de CaLaguJUes as resoluções os. 
1 e 1353, que sao o codigo de pos-
t uras da Leopoldina e regula!pento de 
imjl()stos. 

Sala dav commisscJes, 11 de Setem-
bro de 1882 - Wenceslao , Olegario, 
A. VeUoso. 

N. 270. 
A 1.• commissào de propostas de ca-

maras municipaes, examinando a da 
camara da cidade de Santa Barbara, 
contendo os projectos de suas posturas, 
e julgando adoptneis os mesmos pro-
jectos, é de parecer que se converta 
em lei a inclusa resol oçao. 

Sala das commis<ões, 11 de Setem-
bro de 1882.- Wenceslao, Olegario, 
A. VeUoso. 

N. 271. 
A 2. • commisalo de proposta, e re-

presentações de camaras, á que foi pro-
sento o regimento iuterno conroccio-
ondo pela camura municipal de Pouso 
Alegre, tendo-o examinado, é de pare-
cer qoe so adopte o incluso projecto 
em forma de resoluçllo. 

Sala das commissões, 11 de Setem-
bro de 1882.- Santa Cecilia, To-
cantins. 

N. 272. 
A aS&emblea legislativa provinC:.l 

de Minas Geraea d~:creta; 
Art. uuico. Fica o presidente da 

província aotonsado a mand11r con-
strui r na cidade do Serro, c<llforme o 
plano e orÇ!YlleDto que oraanisar O 
respectivo ongenbtliro, uma cadea cen-
t ral, de•peodendo anoualmente com 
as obras a quantia de dez contos de 
reis, até á sua conclusão, tirada da 
vjlrba-obras publicas- ; revogadas a~ 
disposições em contrario. 

S. R. Sala das sessões, 11 de Se· 
~t111bro 4o 1882 - Tocantim, V. Cafd. 

N. 273. 
A as~emblea legi~lativa provincial 

de Minas Geraes decrttla : 
Art. unico. Fica o governo auto-

risado a auxiliar, desde ja, u obras 
do cemiterio da freguezia de S. Sebas-
t i4o do Salitre, município de Patre-
cinio, com a quantia de 1:000$000 rs., 
deduzida da vt>rba- obras publica.- ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sa1a das seasõeB, 11 de Setembr.~ de 
1882.- N elsqn, ·mtgano. 

~- 274. 
A aasemblea legi~latíva provincial 

de Min"s !leraes decreta : 
Art. unico. Fica elevada a 6:00Q$000 

reis a aubvençllo auxiliar ao collegiu 
das irmana áe caridade, estabe1eculo 
ua cidade da Diamantina, consignada 
a m••sma quantia oa verba- iustrucç4o 
publica-parp. educação e iustrucçlo 
de orphltas pobr..s; revogadas as diS• 
posições em contrario. 

Sala das sessões, 11 de Setembro 
de 1882.- A. VeU~so, Tocantins, S. 
PeW;oto, lrf. Fulgencio, .M01·et.:solm, 
ClaudiO Duarte, V. Ca(e. · 

. N. 275. 
A assemblea legislativa pr.>vinclal 

de Minas Geraes decreta: 
Art. l. • A e$trada de ferro conce-

dida em virtude da lei o. 2450 de 19 
de Outubro d., 1878 entroncar-se-ha 
na estação de Bicas, da estrada de ferro 
UoiAo Mineira, ou em outra estaçllo 
que fo r mais c<>nveniente á mudança do 
at~u traçado, ficando extensivas ao 
commendador Francisco Ferrdira de 
Assis Fonseca todas as vantagens con-
cedidas ao primitivo coócessionario, 
major Antomo Hermogenes Dutra. 

Art. 2. • O privilegio e favores ou-
torgados pelos a rtigO$ primeiro e se-
gundo da referida lei, bem como a zona 
de 20 kilometro~ de cada lado, silo 
mantidos exclusivamente aos referido8 
concessionarios ou á companhia que 
organisarem, derogado o art. 3. • da 
dita lo1 e a disposiC}lo do art. 1.• da 
lei .n. 2224, a que elle se refere. 

Art. 3. • .São revogadas as disposi-
ções em coptrario. 

S11la das sessõe!, 11 de Setembro de 
1882.- Paixdo, M oret.noht~. 

O 8 r . ilaota Cecllln z- Sr. pre-
sidente, a hora está .tdiantada e, pois, 
pouco direi sobre e proj.-cto que vou ter 
a boa r a de apresentar á dlsoussao e vo-
tação desta aasemblea. 

Trata-se de uma mataria Importante 
e que nao é estran.ba A casa, v lato ja ter 
sido dJscutida e brilhantemente dQ!ell• 

• -



tlida por.diversos ora.dores, ent.re elles 
o Exm. Sr. Dr. Arna:ldo, na HSsto de 12 
de Outubro de 1'881, como se vU. pagina 
565 .Jbs annaes. 

Rogo â V. ~'X. se dlg:1e dar-lhe o com-
petente destino, e sento-me aguardando 
para na aua diseusdo ex.pender u coo-
•ideraQG ... , que pntender convenleut&ll e 
que.esu ver{llll a meu !'le:ance.. . . 

E' lido e vai a impruDJr o sego1nté 
Projecto. 
N. Z7f3. . . 

A assemble.: iegislât!V4 provilloiàl 
de Minas Geraes decr.,tá: , 

Krt. l. • Fietr o presidente da- pro-
,·ineia autor1ndo a ·c •aceder â com-
p inlti:v b~ta•at.la de (;rro Léopolctiua 
~:arantiâ de júro$ de 7 % :Obre o ca• 
vital maxiruo dt1 4,&10:000$000 e que 
fur elfeotivamenté empregadv durante 
30 anaos, pa-ra que ella prolongue 
seu-l trilhos desde a estac;ao de S. Ge-
ral.lo até â· cidade dá Ponte Nova. 

§ I. • F1ca ignalmente o presidente 
da proviucia ant?risado a _cvnct~~er á 
refe rida- oompanhla garantia de JUros 
de 7 % s0b1·e o capital efl'ecti vaa ut~ute 
ornpregurln no t recho ja cons·truido en-
trtl a~ estaçõo• tio C'ttag uazes e S. Ge-
raldo e erl tregue no trafego, até o mu-
xim·• de 3,500:000$000. 

§ 2. • A comp~uhia estrada de ferro 
Leopoldina, no contract • que celebrar 
com o gt~verno pará execuçlo des1a 
lei', so obrigará a começar os trabalhos 
úo prolongamento, a partir de S. Ge-
raldo, dent10 de duua anno•, a contar 
da assignaturá do c mtrato, e a dar 
a e~trada prompta e entregue ao ~ ra
r ... go até a P'obte Nova,deutro de SOIS a 
coutar do mesmo contrato, sob pena 
de m•Jita do 4:000$000 por cada um 
mot que Cor excedido, quer num, 
quer noutro caso. . 

§ 3 • Findo o prsln esti pu la~o _no 
contrc~to entre o governo prov1nctal 
e a companhia estrada de ft~rro Leo-
poldina em 21 de Agosto de 1872, 
~assarà ao dominio da .proYincia toda 
a linha desl!e Porto Novo do Cunha 
até à cidade da Ponte Nova, em per-
f.nto eslodo de conservação, com todo 
o material fixo e rodante, officinas, 
estações otc, sem retribuição alguma 
por parte da província. 

§ 4. • A ' C•>mpanhia fica salvo o d:-
reito de cou, inuar no uso e gozo da 
eatr ada, findo aq uelle praso, iodemni-
sando a provino1a dos valores que tiver 
recebido, de accordo com o referido 
co:ttrato de 21 de Ago5to de 1872, 
clausula 11. • 

Ar!· 2. • A coml'anbia estrada de 

ferro Leopoldinà, pará obtendo dos ra; 
vores _que lhe sl o concedidos por esta 
1o4, obragar·se·ha, no cont rato que ce-
lebrar com o g.tverno provincial, a 
fazer a arrecadação de todos os im-
postos provincià1Ú t.)bral'eis na sua 
linha e ramaes, mediânte uma porcen-
tagelll duncli excedente de 4% pela 
mesma arrecadaçao, sujeitando-se' " 
tollas ill condiç.ttos que o governo 
entender con'veniedtes p •ra· a boa ar· 
r cat!aç4o e flscalisaçlo pbr rarte da 
provlncia. . 

Art. 3. • Revogio•118 aa disposiçõeS 
em contrar io. 

Sal' das aessõei, 11 de Setembro 
de 1882.- Santa Cecilia, Menelio 
Ptnto, H. Sales, 1Jrumond, OustdTJo, 
PeMUJ, Bias Furtes. V. Ca.{e. 

O litr. Slh•estre Ferruzs-Sr. 
presldonte. pedi a pal.avrs para oll'ere-
cer â lllusta·ada consideraçlo da usem-
bica nm projecto tle reforma da escola 
de 11ha rmacia de Ouro Preto. 

Nlo u funllamentarei com o dell8nvol-
vimento que o assumpto requer, por que 
a hora está a dar; mas comprometto-
me a ·razel-o quando se tratu da su:J. 
d iscusslio. 

Nlo tenho a veleidade de haver feito 
um trabalho c·lmpleto; mas os meus 
colleó s, com a sua intelligeocia e illas-
traçã, , o cnrrigin~o convenientementf>, 
de modo que 1 sta reforma consulte as 
neeé3sidades desse ramo de serviço pu-
blico de aceordo com as disposl~es ge-
raes. 

Comprehenae V. Exc., Sr. pre!idente, 
que d~lle que a usemblea geral resol-
veo permi.tir que os pharmaceullcos ti-
tuiadqs pela nossa escola de pharmacla 
IJÓSslo exercer a pi'oflsslo em qualquer 
ponto do imperio, comtan'to que e~ ta 
escola seja modelada pelas que existem 
na Bahia e Rio de Janeiro; temos ne-
c~~idade d_e fazer as modificações . in .. 
dtspensave•s para cumprimento dessa 
exigencia. 

N8:Ste intuito, procurei organiur a 
escula de Ouro Ptet'l em harmonia 
com as do Rio de Janeiro e Bahia. 

Como todos sabem, a reforma de 
uma . instituiçlo desta ordom nllo ae 
pode ·operar sem angmento de dcspez:a. 

E'. &Siia que, creando eu no pro-
jacto · màia duas cadeiru, nlo pJdi& 
deixar de <providenciar sõlire o seu pro-
vimento e d'ahi a úeceaalj)ade do 
augrúento dll despeza com maia dbu$ 
lentes. • 

O Sr. X . da Veiga.:- Qaal é o a llg'• 
mento1 

O Sr. S . Ferra..r:- 'E' pequeno. O 
projeeto teao de ser dlscuttdo depois 
de irnl'roqo e ~istribuido, t tu fêÇO 'lUt 
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nt~s,coltega4 me auxiliem com suas lu-
zes,· para que façamos uma le t quo con-
sulte os interesse' da proviocta e do 
paiz. (Muito bem). 

E' lt•lo e vai a tmprimir o seguinte-
P rojecto. 
N. 277. 

A assemblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Arl. I. •. A e~cola de pharmacia de 
Ouro Pre1o fica sob a immediata di-
recçllo e fiscJ\li!&.ÇilO de um director, 
lente cathedratico, de nomeaçao do 
presidento da proviocia. 

Art. 2 •. A escola de pharmacia 
consta de tres annos e as mutorias do 
ensiuo, applicadus especialmente á 
medicina, coostituirllo sete cadeiras, 
dtvidtdai por cinco lentes, do seguinte 
modo: 

1.• am1o. 
1.• cadeira- Phystca, Zoologia. 
2. • cadeira- Oh i mica mineral, 

neralogia. 
2 .• anno. 

1. • cadeira- Botcutica. 
2.• cadeira- Chímica C'l'J&.nil &. 

3.• anno. 
1.• cadeira-Tuxicologia. 
2.• cadeira-Mataria medica. 
3.• cadeira-Pharmacologta. 

Mi-

§ 1.• Desde que os lentes occupem 
mais de urna cadeira, leccionarllo as 
respectivas matarias em dias alter· 
nados. 

§ 2. • A segun in cadeira do segun-
do anno e a primeira do terceiro se-
rão leccionadas por um ~o ! ~e-nte, como 
tambem a 2.• e 3. • do tercetro anno; 
cada uma das outras serã lecciouada 
pJ r um so lente. 

Art. 3.•. O anno lectivo coostarà 
de um so período, que se estenderá de 
15 de Març'l a 31 de Outuhro. 

Ar t. 4. •. A escola de pharmacia 
terá: 

§ 1.• Um secretario, que poder& 
ser um dos lentes. 

§ 2.• Um amanuenso. 
§ 3. • Tres preparadores-conserva-

dores, ai u·mnos da escola. nomeados 
1.or concurso. 

§ 4.•. Um port.oiro e os sorvoutes 
quo forem neceasartos. 

Art. 5.•. o~ gabinetes o laborato-
rios ficarão a cargo dos preparadores 
- conservadores, mas salva a direcç:to 
dos respectivos lentes. 

Art. 6. • As matriculas serão aber-
t~s . na sécre(aria da escola desde o 4~a 
1. • a 15 do Março, o cOntinuarão ab?r• 
tas até o ultimo dia utll do referido 

• 
mez plra os quo houverem de se ma-
tricular no 1 • anno. 

Art. 7.•. E' coudiçllo esseoc:al para 
a matricula oo !.• aono: 

§ I • Ter idade maior de 15 ann.os. 
§ 2. • Mostrar-se hnbilitatado em 

portuguez, francez, ar.thmetica o geo-
metria plana o no espaço. 

Ar t . 8. • A idade é comprovada com 
certidão de baptismo ou justifica-
ção produzida perante auiorida•le com-
PA te o te, e a h a bi li taçllo com a ttosta-
ções authenticas do exames prestados, 
ou pera o te as commi•SÕPS creatlas; pelo 
decreto n. 54·?9 de 2 de Outubro de 
1873 ou. Ccaso sejdo estas em qualquer 
tempo supprimtdas na província da 
Minas, perante as commWões nomea-
das polll diroctor da escola e sujei tas 
A approvaçllo do presidente da pro-
víncia. 

Art. 9.•. A frequencia às aulas é 
obl'igateria para os alumoos matricu-
lados. 

Art. 10. O alumno matriculado,quo 
cootat• durante n a~no lective mais de 
40 faltas nllo justificadas, só poderá 
fazer exame de conformidade com o 
art. 11 e seu § unico. 

Art. 11. A qualquer individuo 
nas condiÇt1os do art. 7. • e ,eos §§ é 
permitttdo fazer exame de uma ou 
mais matarias da escola, mas não 
puder.\ obter diploma, sem approvaçllo 
em todas as materins dos tres 11onos. 

§ unlco. Nessas condições os exa-
mes serlo vagos e o indtviduo niio 
poderã fazer exame, sento gradual-
mente, das matorías de um anno in-
feri<Jr par a outro superior . 

Art. 12. Pela matrtcula em qual-
qu~>r dO$ annos pagarâ o alumno reis 
80$000, em duas prestações íguaes, 
uma no priucipio,outra no fim do anno 
lecti v o. 

§ l. • Pagará tambem a mesma 
quantia em uma só prestaçllo o indi-
viduo quo, de accorde coru o art. li, 
requer, r exame de uma ou mais ma-
teria,s ue c:~da anno. 

§ 2.• Cada cortirl!to de exame de 
ano o paga rã !o mente I $00b, ficando 
isenta de t.xlo e qualquP.r outro im· 
posto proYiocial. 

Art. 13. O~ diplomas de pbnrma-
ceuLicos serão coorer idos e expedidos. 
pela escola de pharmacia. 

Art . 14. Os pharmaceuticosestran-
gt~iros prestarãõ exame de sufficiencia 
perante a congreguç!to dos lentos. 
-Art. 15. Os exatne• de cada anno 

serão theoricos e praticas, 



§ 1. 0 0~ f:taiDOl Ih co ricos con ~l a• 
rã o tio provn esc ri pta e oral. 

§ 2. • Tanto nn prova oscripta,como. 
na oral e pratica, os pontos serão ti-
rados á ~orte . 
. § a. • Na prova oral o alnmn.:> ex-

hibJr-so-hll immerllatamente sobre o 
ponto tirado ã ~orte; na rrova escripta 
terá duas horus pura <!SCre\'er o ponto, 
sbm auxilio de livr.ts, aptontamentos 
e etc; na prova pratica terá o tempo 
q ne for precis'.>. 

§ 4. • Na prova oral cada lente pn· 
derá argoir o alumno pur e~paço de 
20 mintJtos, no maximo. 

§ 5. • O ponto para a prova os-
cr ipta sarA o me~mo para cada turma. 

§ 6.• 0; pontns oraes o praticlls 
serao difl'orentes para cada alumno de 
uma me~ma turma. 

§ 7.• Os pontos oraes voltarão dia-
rh monte â urna. 

§ 8. • Os pouto~ esc r i pto~. oraes e 
pratir.os serão confeccionados pelos 
lentes das respectivas matarias e serão 
sobmetüdos á approvação da congra-
grnç.1u. 

Art. 16. As approvaÇ(les serão de 
tro; graos:-simples, plena e COto dis-
t incçllo. 

Art . 17. o~ julgamentos S?!'ilo fei-
tos por escrutínio secreto, votandc. us 
ex'\miuu.dores e o presidente do acto. 

Art. 18. Os exu.miuadores serão cs 
lentes da escola, presi.Jiodo os actos 
de cada anno o res~octivo lente ca-
thedratico mais antig<l . 

Art. 19 Qual•tuar que seja a nota 
de julgamcot,, na prova escripta, não 
iuhibe o nlumno do prestar exame 
oral, mas, se neste for reprovado, não 
portorà prestar exame pratico. 

Art. iO. O alumno não pcdura ma-
tricular-se em aooo superior, sem mos-
t rar-se habil.itado em t 'ldas as m.ate-
rias do ante rior. 

Art. 21. A direcção do ensino, 
tanto theorico, corno pratico, sera re-
gulada p~los re~pecti vos I e o tos, em 
congregação, não só quanto ao motho-
do e systema, roa~ tamb9m quanto uo 
temp 1 que deva durar cada expll-
caç.lo, o qu'al,entrotanto, não será me-
nor de uma hora para as licçõ !~ theo-
r icns, sent.lo que para os exercícios 
prll ticos c:uia lente disporà do tempo 
que JUlgar necessarío. 

Art. 22. Os exames começarão a 
3 de Novembro ou a 4, se for feriado. 

Art. 23. A nomeaça:o do~ lentes 
da escola de pharmacia serà feita irn • 
l'rf~çiQdivelmonte por moio de concut i 

so, não se exceptuando mesmo a este 
fim aquellas oumeaçiJos que houverem 
de ~ .. r feit~~ em vir tude da presente 
reforma. 

§ 1. • O concurso se rã feito de 
conformidade com as instrucçiJea re-
gulamentares apresentadas pela con-
gregaçllo e approvadas pelo presidente 
da pro vi ncia. 

§ 2. • As provas do concuso versa-
rao sobre:- defeza de these, yrova es-
cr ipta, oral e pratica das materias em 
coucur~o. e propllsiçOes sobre todas as 
materias do ensino na escola. 

Art. 24. Somente pudem concorrer 
ãs vagas das cadeiras da cscoh r!e 
phnrrnacia os pharmacouticos e us me• 
dicos. 

Art. 25. São considerados lentes 
cathedraticos •·s actuas lentes da cs· 
c)la e os que fo rem nomeados de 
confurmidnde com o art. 2.3 e seU$ §§. 

Art. 26. Os lentes se subslituirAo 
reciprocamente nas faltas ou impedi-
mento! tomporarlos, percebendo o sub· 
stituto a grat•ficaçâo do subtitu ídt~. 

§ unie<t. Nos casos de vaga!!, ainda 
Sfr<lo os lentes ossub•titutos ínterin• "• 
até que as vagas sejlio definitivame.n-
te preenchidas. 

Art. 27. Os lentes da escola de 
phlrmacia terão os mesmos direitos 
que os domais profe~sores da provín-
cia, qunnw ã licença, aposentadoria e 
nutra:~ vantagens pelo exercício do 
magister io. 

Art. 28. Perceberão o vencimento 
de 3:000$000 reis, sendo um terço con• 
s1derado como gratificação. 

Art. 29. Os preparadores-conser· 
vadores pnrcebarão 360$000 reis. 

A.r·t. 30. O porteiro porceberâ 
720$000 reis, e o servente 360$000 rei". 

Art 31. O presidente da provin· 
cia, ouvida a congregação dos lentes, 
expedlrâ as ordens e regulamentos ne• 
cessarios para & execução desta re-
forma. 

Art. 32. Fica desde ja o governo 
autorisndo a pOr em execuçllo a pre-
sente léi e a despender as quantias 
nect?Siarias. 

AI'!. 33. RevogAo-se as disposições 
em cont rar io. 

Sala das sessõ<'s, 11 de Setembro de 
1882.- S. Ferra;. 

Sando dada a hora, o Sr. presld.en• 
te desigua a ordem do dia seguinte e 
levanta a sessão. --



26.• SES~ÂO ORDINARTA AOS 12 
' !DE SETEMBRO DE 188·2. 

PRESID&Ncu no Sa. BARÃO n& Co-
ROMANDEL. 

SUMMA RIO.-EXVIODIEI<n.-Obaervaçõea do 
Sr. ,Zac•rias.-l'areceroa.-1 • [J<lrú da or-
d~m do ~if!.-2.• . leitura de vrojo.clot.-
Forqa pohc t!ti.- Daacurooa doa ::ira. M. Ful-
geneio, Lemos e X. da Vetga.-2,• part• 
d4 ord<tm do dio.-Eogeoho eeo tral.-&t-
tr~daa de ferro Uoillo Mioeir:< o Piau.-
ObservaçGes do Sr. M. Ribeiro.-Discurao 
do Sr. Moretzaoho.-Projectoa. 
1\' is 11 hor as da manhan, feita a 

chamada, achlio-.;e presentes 33 Srs. 
deputados, faltando com causa par-
ticipada os Srs. A. do Amaral, Joao 
L uiz ·e Severiano de Resende. 

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

teceaente. 
O ·Sr. I. • secrelarw dà conta do 

seguinte-
&XPEDIBNTE. 

Uma represemaÇAo do povo de S. 
SebastJilO da s~rra do Salitre, pedindo 
aux,iliu de 1.000$000 rei~ parn o re-
spec~ivo cemiterio.-A' 2.• cowruio· 
sao de fazenda. 

O . 8r. Zocnrlae:-Sr. presi-
dente, em nome da commis!!ão de es-
tatística, vou wanllar ã mesa um 
abaixo assignado do~ habitantes do 
districto lle ::;. Sbbas tiao do Monte Ver-
de, repres<•ntando co o tra um projecto 
que foi submettido ã consideraçlio desta 
as;emblea, que tem por fim supprimir 
aquelle districto de paz. 

Esse pr.•jecto ach"l·se ja em 3. • dis-
cussão; por isso eu peço ã V. Exc. que 
mande juntar ao mesmo o dito aba1xo 
assignado, atim de ser opportunamente 
t ,•mado em cousideraçao pe:a casa. 

O Sr. Presidente:-Fica sobre a 
mesa para cutrar em discussão com o 
projecto. 

. Pareceres ele CO?nmissões. 
O Sr. J. Rufino offerece, por parte 

da de redacçlio, para 3. • discussllo, 
os projl!ctos ns. 68 a 96. 

Para a ordem dos trabalh.os. 
otr~rece mais o seguinte: 
A cJ mmissâo de redacçtl:> , ã que foi 

presente o projecto o. 4, appruv .. do em 
3.• di..: cussilo, acompanhado de um re-
q ueriinento de IIJver.os Srs. deputados, 
rechlmtwdo ptda correcÇAo de um 
absurdo nelle contidu, depois du o t~r 
exami'nad,J, é de parecer que se o suh-
metta á 4.• discussão com a seguinte-

Etnenda. 
~.o .S 3. • do arL 3. • supprimllo·se 

a& I 

as p~~avras-da freguesia de Dore~ do 
luda1a para a do Abaeté as fazendas 
de Joa1uim Alves de Sousa, Francisco 
Justin iauo de Noronha e Silvino Jus-
tio iauo de Noronha. 

Fei ta a correcçlio indicada nrotesta 
a commissllo dar em proposiçÕes ~e pa-
r~das a red~cçc\o do projecto e seus ad-
d•t•v?s• ult1ma parte do referido re-
quenmento. 

Sala das comm íssõ~s. 12 de Sete&p-
brv de 1882.-Jose Ruflno, F. Na-
varro. 

Para a urdem dos lrabalhos. 
L • PARTE DA ORDEM llO DIA. 

2.• leitura de projectos. 
. Teem 2.• l~itnra e são julgado> ob· 
.1ectos de dehberaçll:> os de ils. .257 a 
264. 

Força, policial. 
Entra em 2. • discussao o art. 1. • do 

projecto o.• 104, que fixa a for-ça poli· · 
cial para o aono de 1883 a 18::14-. 

O 8r. Mnnoel Folgeàclo: 
-Quando tratamos do projecw ·d11 for-
ça publica em 1.• discussao, Sr. presi-
dente, 6z sC>bre elle largas considera-
ções, não so no intuit o de provar o ruao 
estado em que nos achamos em relaÇAo 
á segurança iniividnal na província, 
C'lmo no proposito de convidar a no.bre 
commi>sllo de força pulic1al a fazermos 
uma lei que esteja na altura de corres-
pondera esse ramo de serviço publico, 
díl ordem tao elevada. 

Espo!rava, consequentemente, que a 
illustrada commissao, quundo desse 
parecer para entrar o re:ipectivo pro· 
jecto em 2.'• discussão, off~ recesse al-
gumas 11mendas no sentido de ser o 
mesmo melhorado. 

O St·. M oretzsohn:- Como promet-
teu. 

O Sr. M. Fulgencio:-Entretanto, 
vejo, Sr. presidenLe, que a nubre com-
missão limitou-se a declarar no pare• 
cor, que no correr da 2. • discussão of-
ferecora as emendas que julgar ne-
cessanas. 

Mas, não sabendo qual a sua opinillo 
a respeito 1lo art. l. •, isto é, se pre-
t ende mautel-o como se acha redigido 
ou ~e pretemlo m•Jd ficai-o por meio 
de eml!udus, rugo à nobre commissao 
se digne manifestar-.e, porque, no caso 
fie te•· de ufftJr ecer emend11s, deixarei 
para fallar depois disso. (Pau.!a) · 

Vis•O que n<Johuma respO>b me é 
dada, Sr. presidente. pelos illustrados 
membros da commissllo de torça pu .. 

• ' I 



blrêa, devo pre.,pmir que s:~xc• . pre· 
tentlem manter o proje.:to tal como se 
acha ro~digido. 

O Sr. Lemos:-A commissão ja 
manife$tou a sua opinião a respeito, 
em t.• discussão. 

O Sr . M. Fulgencío: -Mas, corno 
V. Excs. declararam que em 2 • oft'dre-
cerillm emeuda•, eis porque dirijo-lhes 
e~la interrogaçao agora. 

O ~r. Lemos:-A . commissao oft'e· 
réce emendas no art. 1. •. ( 

O S,., M. Fulgencio: - Nes.e caso, 
como dis~e , águardo a apresentação 
dessas emendas para fazer as c •nside-
raçcJes que ent9ndet· necessarias. 

(,} Sr, X. da Ve1ga:-Mu ito bem ! 
O 8r. L e .mo.t:-Sr. presidente, 

em àparte respondi ao nobre deputado 
pelo 19. • d:stricto que a commissAo ja 
se ba via enunciado a re~peito da ma· 
tería do art. I . • do projecto, de modo 
fOS·t;,..,, na 1.• d scuss!lo. 

De facb, Sra., declaramos então 
que nlo .eoliamo3 absolutamente acei· 
t!!F ·a i~ea da reducção da força po· 
liçi&l, lembrada por S. Exc., bem como 
pljlo nobre dcputt~do pelo 1.• d ist.ricto, 
residente nesta capital. 

Ficou desde essa occasião evidente-
mente demonstr.\da, pelas observações 
f~i ta1 mesmo pelos propri•Js uobre.i de-
putados da oppo-içlu, a necessidade 
q u.u tínhamos de força polic1al para 
todo o ser viço de tão vasta provioc1a, e 
ouile a popu I ação se acha disseminada 
pela f,,rma que cJnhecemos, a im· 
possibilidade de ser feito e-se serviço 
com mil praças apenas, tendo ainda 
o corpo de policia o auxilio da guarda 
urbana e •la força do li oba, que aqui 
existo. embora em muito pequeno 
D(JrneN. 

Port.ànto, Sr. pre~idente, vê o nobre 
deputado que a re$peito dest11 mataria 
nllo podia a commissão, nem qoalquer 
dos membros da maillria, vir declarar 
agora em "2.• discussão que aceitava 
ou concordava com as observações 
fei tas pelo nobre deputado na 1. •. 

V. E :te. recorda-se muho bem. Sr. 
presidonto,de que o anno passado,quan-
do tratamoj da discussão da força 
policial, cuja proposta por parte do 
goverM era de I 200 praças, o nobre 
deputado pelo 19.• distncto pedio ape· 
nus n reducçlO do 100 praças, estaudo 
pro rapto para votar, como votou, pelo 
n. de 1100. 

bra, S. Ex c. ja nos m~stroa, pelo 
eeo discur.iO ba dias preferido aqui, 
q,uo as aoisas circumstàncias actoaes 

são ainda peiores do que n1Íquello 
tempo; mostrou-nos S. E:~: c. que, c.>1u 
o a•liadtamenlu dos trabalhos do co .-
strucçl o das estr-<1das cie Cerro na pN· 
vinc1a, tem augmeotado consi~er..lvel
monte o numero de lrabalbador .. s. do 
individues que ~e iot.lroao pelo no~so 
ter·1 it.orio provincial e que nem sem-
pre dão garanti:ts de respeito à pr·•· 
priedade e lis pessoas dus localidades 
em que residem 'temporariamente, qutl, 
pnr con~egl!inte,ê preciso manterem-se 
em lo•los CsSeS ponto~ d~stacamOO( 1S 
importaotes e respeilaveis para in1· 
pedirem que o crime camplle altivo, 
como S. Exc. declarou que campea,·a 
ha muito t ~mpo. 

Portanto, ,.ll o nobre deputa.to, a 
quum md Nfiro, quo não podu1 a coot• 
mts,llo declarar qu,) concorda v a co.n 
ess.1 reducção do força, mormente 
q uall\J,,, como ja dbse, o numero p:1· 
dido hoje pt:bl commis>IO é monor que 
aquelle que S. Exc. aeeitava o aono 
pa~sat!o. 

Por eonsegulntc, a respeito do nn· 
mero rle praças do corpo de policia, 
a c ·mrnis-ãu insis te crn declarar q~:o 
ntto pre~ciorlo do numoro de 1000, e>· 
tabolec1do no art. l. • do pro jacto. 

A e-se a rtigo E.lla appresont.arà umn 
pequents emenda, tendente unicafilento 
a regular melhor a pute propr amante 
adm mistrati va do estado menor do 
corpo 

A pratica tem demonstrado '}Ue ó 
aecossaria uma pt q uena ai teraçlto ua 
organisaçlto deste estado menor. 

Sabem os nobres deputados que o 
sargento ajudante incumba-se e:tcl. l· 
sivumente da escl'ipturaç'lo dessa par te 
d,, corp1; e quo~ o me~tro de mu~ic:1, 
que tern a graduaç:to de 1. • :<arg<lntn, 
llca actualmeote sem um substituto o 
sem um au1iliar de cer ta importanci:t. 

Eis a rasa o porque a commissao lem-
brou-se de, sem alterar o numero 
de praças do e. tado menor, croar n 
lugar de contra-me~tre da music.t, 
para iubstituir o mostre nos seos im· 
pedimentos, com a graduaçao de 2.• 
sargento. 

E, p~ra nilo augmentar o nume~o 
do praças do estado menor, supprim'o 
um musico de 3. • clas5e. 

Do pois do ou vi r as observaçõe~ q-1a 
fizer o nobre deputatlo a respei to olfl 
numero de milvraças, em que está f:. 
xada a força polrcial, a commiss:lu 
as tomará na •levida coosider11çilo e eu-
tio eu, ou qnalquer dos meos hontad .'li 



collegas v irá á tribuna resfO:lder ,como 
for C< •nvenieute. 

E' lida e entra conjunclamente eu1 
discuS<'llo a ~egninte-

E m'enda n. 1.. 
Ao § 2 • do art . I. • do pro jacto n. 

101. Dclp(lÍs das palavras-mestre do 
musica-diga-se- um 2.• sar ge}ltu con-
tra-mestre-, e em lugar das palura'! 
- dez do 3. •-dlga-so- nove de 3. •. 

Sn la das $OS, ões. 12 de Setembro do 
1882.-M. l. de Lemos, Santa Ceci-
lia, Paia:ão. 

O 8 r -M nn oe1F ulgeo c io:-
Pelo que acaba de d!zer o nobre de-
putadu, convenç 1-me d,e que .a illustre 
cummissào de força p~lllica pretende 
mante r o pr<•jecto tal qual foi redigi~o 
pa ra a ). • discus;ão. . 

Sr. pre.sideute, nós, os membros da 
miMria, temos u maior interesse em 
quo saia desta casa nma lei de força 
capaz de garantir o5 direito~ de uossos 
concidadãos. 

O s,·. C. Se1ta: - O mesmo interes-
se que n mnillria tem 

O Sr. M. Fulgen.cio:-.Est .. u certo; 
mas cu vou es ta'b ~teccnilo a:; premis-
~as para tirar mltlhas conclu·ões, e, 
para y_ Excs. não pen•arem quo uós 
queremos fazer pu!ilica a pruvosito de 
uma (tU"st~o na tt ual ulla uao deve 
te1· entrada, comecei a t~oaru lestar-mo 
neste sentido. 

Desejamos que saia d'aqui uma lei, 
cNando o curpo de pollcia de modo a 
poder manter a segur:wça indivttl ual, 
a ordem e a traoqutllldade publica ua 
provincia. . . . _ 

Por occas1à0 da 1. • d tscussao, per-
guntava ~:u à nobre commi:sãu, qu •1 
seria melhor, ~e cunsenar o corp,, com 
0 numero de praças cons tan1cs do pro-
jectn, embora desmur~lisadas fl intli.-
ciplinadas, ou se reduz tr um pouc' cs;u 
numel'O e augmentar uw pouco o soldo, 
afim ole por esse rneiu obto~1 -:e pessoal 
melhor. 1\las a nobre com missão creio 
que opina pelo prim.eir ll alvitre. . 

Eolcndo, Sr. presrdcnte, que nem mtl 
prnças, nom mil e quatrocentas sen\o 
sulllcieote.s para o servíçr• do políciameu-
to de nossa província, e Isto e:;tà na con-
sciencia de nós todos; mas, pergunto: . . . poderemos, nas tnsu ss tmas c1 r cu ulslau · 
cias financei ras étu qn" nus achaulus, 
manter uma força numerosa e subre 
mudo dtspenJiosa1 .. 

Ainda mais: terà o governo meios de 
fazer cum que se COIUplete a força de 
mil praças, qu.e. se pretende.-decretar1 o S1·. Drumond: - Os deseJoS silo os 
melhores. 

O Sr. M. Fulgenctc: - Eis o que nos 
cumpre averiguar. 

Não é do· hoje, Srs , que fixamos a fór-
ça polic1al ora em 1000, ora em \200 
praças, mas examinai os relatorios dos 
•liver$OS presidentes, quer liberaes, quer 
cooservacores, e v e reis que em •t.ei,Jlpo 
a lgum ella attingío ao numeco de 1()()1) 
praças, nunca utting•o a numera maior 
de 1:. 10. que é o nomeco actual,: se&undo 
nos assevera o Exm. Sr. presidente, da. 
província em seu,re latorio. 

Ora. sen1lo assim, devemos nós·con-
tinuar a manter o. n.ume~o de. l OOO pra-
ças, ~omeote para Ogur.ar no papel, ou 
serà melhor reduzirmos 9$te numerp a · 
000 praças. que .é aquelle a que aotual-
mlm~e tem attingido o corpo, sendo que . 
aintla ha neca$s~4ade de expellir d'ahi. 
grande numern de praças, que ~in- . 
ul.iramento imprOdbweis1 

O S1·. Lemos: - Devemos procurar sub- · 
stituil-as por outras, q ue \enhil.o a na-
cessaria m•>ralldnde. • 

O St·. M. Fulgencío:-Mas a q uestão é . 
que, se entra boas e ruins, apenas se 
poude obter 910 praças, como se hão de 
obter 1000 fÕ de gente boa ~ . .. 

O S1·. Lem>Js:- Empregando os meios· 
que tem u1t1mamente emprt>ga4o a ad- . 
rnin istraçAo, mn.n.daodo engajai' fora da 
capital. •.. 

O S1·. M. F\,lue~~clo:-0 uni co . meio 
emcaz ó tlar rnelhtll' soldo às praçks; 
ma~. como Infelizmente nilo pode'nios fa· • 
zel -o, é pt·eciso conciliar as cou•as de 
m•>•l" que possamo~ te r sempre um cor-
pu compos to de·gante ·apta para o ser-
viço . E' o que deseja a minoria. · 

O Sr. Lemos:- E' o nosso desejo igual-
meu te, mas na acLUalidade não se pode 
abso lutamente augmêiltar o soldq ' das 
praças. 

O S1·. M. Ft,lgencto: - Mas pode-sere-
duzir o numero das ('raças a 909, coa-
sennr a verba consignada para o enga· 
jamenlu de paisanos e. dest'arte, conse-
guir-se ler sernpre900 praças etrecUvas 
11 boas e 100 paisanos engaja~os para 
completar o num,ero de 1000 que, com 
a guarda urbana, constituirllo·umá força 
de 1136 praças. 

E o .Exm. Sr. presidente da provincia, 
qOJe, como nó~. deve ter tod•l o tntoresse 
r•eln segurança individual, que empre· 
gue seus esforços. sua infloenoia junto 
ao· governo geral, afim de que este man-
de para cà um contlogente de. linha, a 
I'JUe temOs threíto, fiara guarniçãO' da 
nossa capilal. ASS1m,te1'emos nó~ a força 
suOJciente para todo o servrçn da pro-
víncia. As no~~as circumstancias nil:o 
pennittem llcspezas exageradas com este 
ramo do serviço publico, entretanto que, 
pelo alvitre por.;nim indicado, nós tere-
mos conciliado os in~COSS§S da sego. 
rança Individual e da m~~uten~llo d~ 
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ordem•publlca com .f! e..tado ftoanceiro 
da proviocia. _. 

Nós ja gastamos cerca de 600 contos 
Cllm a•Corça pubJica oa prov1ncia. Ora, e uma verba ex,raordioal'l&. 

Q. rsr. X. aa Veiga : - Grande ~arte 
em pura penla. 

O Sr. /Jl~lo : - Ahi h<.~ muito des· 
perdiclo. •• o Sr. /Jl. F14l{lencw : - R' cer to que 
esbanja-se extrllurdiD&riameo&e no que 
diz respeitl) a despe~Q~~ com a força, por-
que os abu101 alo iooumeroa e precisa-
moa procurar me!oa de evitai-os. 

O tJr .Drwmorta : - Vamos à demoos· 
tf&910, • 

ú :;r. M. F'ulqmelo : - De 5 aoooa a 
esta P.,.r\8, ôr. pt·e,ldeo\8, cowpra·~W 
todo11 us aooollloau·umeol.lll para o wrpu 
de policia. 

O Sr. Memllo :-Armamento, correia-
me, Cardameoto, etc:; etc 

O Sr. M.· F14l{lencío : - E' exacto, em· 
w~trumeotal, fardamento, armamento, 
etc.. têm-se e..baojado som mas impo:--
tan&es doa c<~fres publicos. 

u St•. MeneJio :- Na tabeJia que veio 
da thesourarill de Cazeodaha uma verba 
de a:líOOtOUO para OOWpra de IDUSÍC&ll 
para o corpo I ' · 

O Sr. X. da Veiga : - E' verdade, é 
até um escarneo I 

O Sr. M. Fulgencio: - Eis ahi, Sr. 
presidente, até onde \em cherdo o abu· 
10 ! 3:500$000 par&.. mQsicas 

O Sr. Memlio:-B 5:000$000 para io-
a~rumental. o Sr. M. Fulgenclo:-Felizmente a 
commisalo de furQ& 'I!UbliCB \eve senso 
bastao &e para olo ioçhlir estu despezas 
em a~u projecLo. ·· 

o Sr. D1-umontl:- Est!o excluídas. 
O Sr. M. Fulgenclo:- Sr. presidente, 

88 houveS:se bastante ioteriiSse da parte 
do governo nesta q íui~Ulo de força pu:. 
bltca, na sua m~nuteoçao, se •• governo 
88 lntareS>Rlsse seriamente pelos nego-
elos publicoa, as cousas ma1·chariam de 
outro modo. 

Mas 4\ que as quotas que aqui vota-
moa para soldado~ e 'otllciRes do corvo 
de policia alo gasta.s· em beoellcío de 
t~>roecedores felizes e em multas outras 
cousas, que estio no dominio publico e 
que v. Exc. nlo Ignora. o Sr. DI'Um .na: :.. V Exc. f~tlla em 
the,e, mas olo apresenta um Cacto. 

O Sr. M. Fulgtneio: - Nio fallo em 
these; V. Exc conhece mais do que eu 
os esbanjamentos que se dlo neste ramo 
do serviço publico-força publica. 

o Sr • .Lemos:- Nílo sei como se pode-
ria obter ioatrumeotal, sem gastar di· 
nbeiro. 

O Sr. M. Fulgencio:-Gnsla-se em 
inst rumental todos oa annos ~ra a 
mu!ica, armamento, fardamento, cal• 
~~ ~ &1 maiâ tabe& dl) ~ue oom 

al imentaçlo do corpo; e·sta ê que â :\ 
verdade. 

Ora, ~. Exc campreheode, Sr . pre-
sideot-J, quo umá arma, que um iu-
atrumooto de musioa·, nlo ~lo objecloi 
que 11e eatraguem de um anuo para ou-
tro com· o u:o; entretanto, vota-se &flUÍ 
todo~ o:t annos uma quoh para ÍI'O o, 
quando óló se vota, o governo de~peo 
de a seu· bel prazer, abrioJo creditt s 
supplemeotares. 

E,tou·me!mo informad,o, Sr. presiden-
te, de que ha nesta capitd um graodo 
nurnero·d"e armas rle fugo,quo oâo estlu 
inutilis1da.s e ppdem 88r- aproveit1da : 

Entretanto, C:O!IIpra-se armamento 
novo tod111 os anoos/ 

V. Exe. comprehende·. que por est:\ 
forma gastaremo3 talvez uma quart.1 
parte das rendas da província com a 
força publ:cll, ou, para melhor dizer, 
em beneficio d011 fornecedores. 

O Sr. M orelzsohn:-No corpo de·fo• 
li :ia uào ha fis~alisaçào alguma. 

O Sr. X. da Veiga:- Oasta·se tanto 
com armamento, entretanto as praças 
destacadàs pela provinéia estio sem 
armas. 

O Sr. M. FulgeiiCio:- Sim, senhor. 
causa las·ima ver ns de:;tacamentos 
em diverso~ i'O:Jtos d 1 província: an-
dam as · praça, até desc:.lças I Falta-
lhes fardimeoto, armamento, e poucas 
vezes recebem o $O!do! ... 

O Sr. X. ela Veiga:-Tem~se espe-
culaco com tudo isto. 

O Sr. 'M . Fu!gencio: - E' exact'>; e 
o unico .meio de melhorar -se eote es-
t.aüo de cousas ê haver da par te do . . . . . governo ma1s energta para corrtg·r 
tantos abusos, hntas e3peculações. 
(Apoiados e n4o apoiados). 

Entendo, Sr. pre~iJenfe, que, se qui-
zermos têr o corpo de policiá em con-
dições de bem servir, compo~to de 
pessoal rnoralisado, capaz, devemos 
reduzir o. numero de praças a 900; por 
que ja demonstrei que a mais é im· 
possível attiogir esse numero, salvo 
se quizerJl!O~ completai-o com gente 
de toda ordem. • • O Sr. ~emos:-E',dífficil , • mas n4o 
impo.ssiv~l, · 

O Sr . . -M: Fulgencio:-Se em to· 
doa os tempos as administrações da 
província têm' empregado esforços para 
completar esse numero de praças, e 
nlo o ~m conseguido, é cert~ que hoje 
legislaremos improficuamente, se qui· 
zermos conserv·or o mesmo nunhu·v 
de ruil praças; •erá uma diaposiçao 

a i11uti1. -



Porb nto, red112amos o corpo de per 
licia a 900 praças e conserremo.s a 
verba d11 42:000$000 para o engaja-
mento de paisanos. 

Ja dia~e e repito, Sr~ .• se estit'eS$&-
mot em con.dições de fa~:el·o, eu vo-
taria para que se e leva.ae o numero de 
praças do cótpo de policia a 2000 ; mas 
V. Exc. CQmprebende, Sr. presidente, 
que lato olo é po~ivel nu con.fições 
em qoe nos acha.mos. 

O Sr. Lemo1:- Mu a c.lmmiasl o de 
orça.mento informa que podemos man-
ter aa mil praçu. 

O Sr. M. Ftdgencio:- Mu, do modo 
por que eu indico que seja orgauisada 
a força, teremos as mil praças; porque 
teremos 900 dQ corpo de pollcia e te-
remos as que se engajarem com os 42 
contos para paisanos e ainda a goarda 
urbana p11r11 guarniç4o da cap•tal. 

O Sr. Lemoi:- Maa,quando tivermos 
numero sofficiente no corpo, nlo pre-
ciaar9mos engajar paiaano•, E' a mes-
111& cousa. 

O Sr. M. Ft4lgBncio:-Poit bem, 
complete-se o numero de m•l para o 
corpo e supprima-se a verLa para o 
engajamento de paisanos. 

O Sr. Lemos dá utn aparte. 
O Sr. M. Fulgencio:-E a ra~llo 

porque tem iido engajados paisanos, Sr. 
presidente, tem sido jwstamente por 
nlo se completar o numer.J de praças 
do corpo policial. 

Portanto, ou conser vamos o numero 
de mil r-raças para o corpo, supprimín-
do o engajamento de pahanos, ou con-
servemos este, reduzmdo aquelle nu-
mern a 900 praças. 

Vê a casa que a minoria é rason,·el, 
o que quer é que se mantenha ró o nu-
mero de mil praças, que entende ser 
aofllciente. 

O Sr. X . da Veiga:-Mil cento e 
tantas com a guarda urbana. 

O Sr. M. Fulgencio:- E o meio que 
aoggerlmos é o unico capaz de conse-
guir que o corpo se complute. . 

O Sr. Lemos :-Manda-re engaJar 
praças pelo interior da ~ro.•inoia, ~mo 
fez ainda ha pouco um drstmcto offictal, 
que V. Exc. conhece. 

O Sr. M. Fulgencio:- Eis ahi, e 
apesar disso o corpo nilo estA comple-
to, tem apenas 91 0 praças. 

O Sr. Menelio:- E osso nleio de en-
gajamento nilo é o melhor. 

O Sr. M . Ftd~ncio:-Por conse-
guinte, nlo temos meio de augmentar 
a força, ~~eulo augmentando o retpeoti-
IO toltlo. 

Ora, ~e nlo p.)demos ugmentar o 
soldo, porque ollo ha dinheiro, o ~ 
medio é drminuir o numero de praças 
e dar ao governo autorisaçlo para en-
gajar paisanos nos lugaroa onde fllr o e-
cessa r io. 

E U$Ím teremos a força sufficiente 
pnra o serviço na província ... 

O Sr. X. da Yeaga:-Pelo menos a 
torça quo o nosso orçamento comporta. 

O Sr. , M. Pulgencio, .. complllivel 
com &i nossa.s forçu, porque nós nunca 
poderemos ter um corpo CQm mil pra-
ças e na:o temos dinheiro para mLlitari-
sar a província. , 

Eu Ja disse a principio que o no~ de-
aej.> é que saia desta a~emblea uma · 
lot que possa s1r executada, porque 
legislar somente para avolumar a.s 
nossas coll~,is<ode nada oosserve, 
porque nada conseguiremos. 

Nôi ja aabo~mos pot· experiencia quá 
o corpo de policia nunaa chegou a 
1000 praças; ú numero maior t. que 
utmgio é o de 910, que é o actual. . 
Ora, qual a ra84o por que huemos de 
fi xar inutilmente o numero de 1000 
praçasf , 

Entendo, portanto, que a nobre com-
mi:bio e a illu:stre maioria bem anda-
rio, se dteoderem as c:oo~>ideraçÕEII 
qno tenho feito e aceitarem a emen-
da que neste me$mo sentido vnu man• 
dar ã mesa. E' a seguin•e (U). 

Diminu•çilo de praças no CQrvo de po-
licia e prupor..iooalroente nas compa-
nhias, que ficar!o por isso mesmo we-
nores G a~im poderao ser melhor fis.-
cali~adas . 

As companhias compostas de grande 
numero de praças difllculllo a flsca-
lisaçio que deve hal'er sobre ellas, ao 
pHsso qoe, sendo menores, os officiaes 

rodem exercer mais vigilancia e me-
hor ft.scali~aç!o. 
Sr. presidente, n!'o querendo tomar 

mais tempo á casa, mando A mesa a 
minh!l emenda, que esperú a illustre 
maioria tomarã na devida considera• 
çao, certa de que nó" desejamos col• 
laborar com ella para a decrelaçlo de 
uma lei de for94 capaz de att•ngir ao 
fim para que é destmada. (Muito bem). 

E' apoiada o entra coojunct.amente 
em dlscus.~o a seguinte-

Emenda n. 2. 
No nrt. 1. •, em vez de- mil praça..._ 

diga-se-novecentas praças. 
No llnal do § 3 • do mesmQ art., em 

vez de- cento e ~enta praça:J- difa· 
ee-cento e quarenta pra~•· __ ...... • 
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Sala rlas sessõ<1s, 12 de Setembr.:~ de 
1882 - M. Fulgencio ~ 
· O 8r. Lemoe:-Sr. presrdente, 

venho por parte da commisslto de for-
ça public~ declarar que nao ê possí-
vel n nceitaç:lo da emenrla que acaba 
de offdrecer o nobre doput:ldo pelu 19. o 
dhtrrcto. 

Na occasiílo em que a fundamenta-
va, disse o nobre deputado qu'.l não 
se recorda rle que em tempo algum o 
corpo de p. licia attingisse a um nu-
mero do praçaJ tão gr.tnde como o 
nctual, e que l)ste rno.smo 11:10 con~ti
tue o effectivo d·• corpo. 

Peç • permis• . > ao n·>bre deputado 
pJra lembrar-lhe quo o anno pa~sa
•lo, mesa11> d'u nt'l o tempo da nossa 
ses~llo 1e:, 'sla·:"a, o corpo de policia 
t inha maior ou .. oro de praças tlo que 
actualmenn e, n lssa occas:ao, S Exc. 
ped:a que se r duzisse a força a 1100 
prAças. 

Foi ncces·ario, pola or.lom naturJl 
do~ acontecimont'is, que e;tc nurne i'Cl 
baixas~e; tom 1.• lug-1 r, terminarão-se 
muitO! engajamentos n mris~ma~ 
vezes as praças ~e reengajao; em 2 o 

lugar, a admhistraç:lo te,·u uccessidalie 
rle excluir do corpo grande nurnero rlc 
praças quo t inb lio-se toroado incorrigi · 
veis &, J•Or conseguinte, n:lo podião ser 
rm ;> reg·~tlas no •erviço tia policia. 

O St·. M. F telgencio:-Aiuda agora 
precisa excluir rnuítaq. 

O Sr. Lemos:- Aiudu ug11 ra é pre-
ciso di~ ('Emsar algumag, di?. o uobre 
bre deputado, e eu estou de accordo; 
é prccisu substituir ain•lu algu mas pra· 
ça:> , coulra as quaes têm bavitlu quei -
X '\S dos lug•re$ tHn que ellas têm es· 
t~llll destaea·las. 

O pre$idente da pr .• v:ncia empre-
gou um meio de que colheo muito 
b·rn• re~ ul tados; irucurnlrio a um do~ 
officiao; do corpo do 1 r a"~ ser tões do 
norte da província engaja r pesso:~ l 
i :loneo pa.ra o corpo de pulicia, e o 
nobre deputado sabe que ainda ha 
pouco tempo veio um doi alliciaes do 
c.>rpo Lr.u:eórlo grandll numero de pra-
ças, engajadas no município da resi-
tllmcia de S. Exc. e em outros circum· 
visinhos. 

:.las, ao fim do algum ternp?, oJses 
homens, reconhecendu n difl'urença do 
sal.trio que podem per·ceber na z'loa 
do sul da pror incia e especialmente 
na matta, procurão por todus os meios 
possi v eis ltvrar-~e ao serviço da poli-
çia para empregarem-se em outro, on-

de vão colher multo melhores r clSu 'ta-
do,, · 

Esta é a raslto porque o corpo ~m 
actuullnentc 910 praças e nllo 1000, 
como devia ter . 

Mas este meio, ja empregado pelo 
presidente da província par'a a subsli-
t~ íçllo de 'par,te i! o pessoal do corpo, 
con~in ua ~~~~ inteírovigor, e esse me·-
rno offl cial, qu'e ha puuco tempo prc-
sfou tao bons serv:ços, trazendo gr·:t ode 
numero de praças en~ajadas nos mu . 
nicipios do norte, foi &ncumbido da mes-
ma commíssão a oulro1 pllntvs da pro-
víncia e é possiv.!l que posualli o) ter 
o numero de prnça~ necessario pJra. 
completar o que deve ler o corpo. 

Disse o nobre deputado que a c rm-
miss;lo, acoitando a soa ·cmend J, que 
reduz a 900 as prac:.as do corpo, podia 
augmenlar·lhe' os vencim'!ntos e deste 
m"rl!' obtl'r.se melhor pessoal. 

E \'Crdade, Sr. pNiidente, que o 
augrnento de soldo po•lo chamar mdhor 
po•soal, individu11s em melhores con-
diçuas de moralidade; mas V. Exc. 
s cbe quo nó~ prr,cisamos de torça n: o 
, ó moralis.ufa, corno numerosa: SOO 
ou 900 praças. embora rn~~rigor:ul;: s e 
bem di-ciplinaol~s. ndu são sullicien ! e;~ 
p.1ra o polic a menlo do toda a , pro-
víncia, pn ra gua rniçtlH da~ cadeas o 
para a reme;sa tio presos de uns para 
outros municípios, atra ve1. •le til o gran-
des distancias, como us quo sepat•ào a~ 
no:<~as povoações 

Vê, portant·•, V. Ex o. quo a comrnis· 
~ao n:io J'Ode absolu tamouto aceitar a 
emenda do nobre rleput:~tlo, apesar da 
consrt.l .. ra<:ilo que lhe rnorece, rc•rque 
istu iria desurganisar cpmplelarncnte 
o ser~iço da policia. 

Mas fez o nobr.J deputado uma ob-
fervaçáo, que a principio parecia tligna 
do toda cun ~iderarao, is t • ó, que, smdv 
mautltla a aulorisardo quo pelo pro· 
jeclu s~: dà ao ~ovcrno para de~pellder 
a quanti:l de 4:.:000$000 reis c11m o 
engaj:~.ment:> de paisanos, podia-s.; , •em 
rlcs •rganrsacão do str,•iço, fazer a re-
ducçào nn corpo de policia, proposta 
por S. Exc. 

Mas esta consideração nllo procedo 
absolutamente, porque, tanto na lor '' i-
gen til, cttmrJ nu pr·ojeclo quo 3 9 d1 ~ct:te, 
est.L a uto'risaçiio dada no pre<iàente da 
provrnCIU ásimple~mente jlara OS C3SUS 
de insuffic cncia un Curça policial, p•·r· 
que cornprehéode bem a ca,a l)thl , M 
o dfslacamcnlo do urna l?cali,:Jul.l "~ta 
complew e é sufftclente nllo : ó para 
guarni.jllo do ca.deas e puliciamehtõ'..dt 

• 
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cidades, como ainda p:~ra conducção 
da presos e captura de cr iminosos, o 
presidente da província ou as auto· 
ridade3 locaes nl!.o podem engajar pai-
~anos superfluamente. 

PortanLo, se o corpo chegar a ter o 
numero de mil praçu e si esta forç;~ for 
sumciente' para Mtísfaçlo das necessida · 
dos regulares da provlncia, o presidente 
nlo lançará mio da auterlsaçlo que lhe 
damo~ para engaja r paisanos. Isto é ape-
nas uma autori.açlo subsidJat·la, quo 
incluímos no projecto para os casos ex-
copciooaes. 

Alem dis,o, Cllmprehende perfeito-
mente o nobre d11putado que, se for sur-
flcieote a força policial proposta. e~ses 
42:000$000, cujQ dispeodio llca autori -
sado, serlo conservados em cofre e vol-
tarllo. como sobra do orçamento, a sor 
appllcados a autros serviços do mesmo 
orçamento. 

O Sr. M. Fulgencto : - Serão conser-
vados ou alo ... 

O Sr S. Ferrtu : - Mas porque nllo 
hão de ser f 

O S1·. Lemos:- Nilo pode o nobre de· 
putallo ter esse receio, porque fellzmento 
a admiolstraçllo actual da !-Nvoncla da 
garantias ollo só do maior escrupulo 
(apoiados). do maior zolo e e~pl ri\11 o lo 
economia (apotatUis e não npofados), 
como de permaoeocia no poder. 

Portanto, vê V. E:r.., Sr. presidente, 
que a commissllo ollo pode aceitar n 
emenda ofl'erecida pelo nobre depu Lado. 
embora reconheça quo só a melhor von-
tade de collaborar comnosco na organi-
aação da lei de força levou-o a apre-
sentai-a. 

O St·. M. Fwgenclo :-Apoiado: estou 
certo que V. Ex. me furA ju~ tl ça. 

O Sr. Lemes : - Sem duvida. 
A ultima parte da emenda apresentada 

pelo nobre deputallo é consequencia tia 
primeira. Por conseguinte, entmdoque 
a~ria soperlluo dizer que a comml~s:\o 
nllo pode abrolutamente aceitar a ldua 
da reducç!o do numero de praças de 
cada uma companhia, porque isso des-
organisaria o serviço. 

Si reduzíssemos o numero do catla 
companhia a 140 praça~. llcavam 20 a 
cada uma, que atinai ter1am de prefazor 
o numero de 160, de que deve se compor 
cada uma dellas. Portanto, seria mistor 
crear um lugar de oapitão, um lle te-
nente e dous de alferes. Mas esta das· 
peza alto seria justiflcavel, ~-torquanto o 
oun.ero de officiaes que existe actual-
mente n•• corpo é suOiciente pat'~> fazer-
se o serviço regularmente. 

Quando tratarmos da parte do pro-
ject, que se refere A guarda urbana, 
terei entao de responder as considera-
ções do nobre deputado a respeito dessa 
rarte especial do serviço da guarniçllo 

da capital , visto que S. Exc. lembrou-
nos que devia mos iost..1 r com a presi-
deocta da província para que esta ob-
tivesstl do governo g~r.d a reme~a de 
força do liuha, a que temos incontes-
tavel direoto, para guaaniçllo desta ca-
pital. 

Quanr!o tratamos incidentemente des-
ta materia em 1.• discussao do proje-
cto de lei de força, eu disse A assem-
blea que, em minha opinlllo individual, 
is80 era altamente inconveniente: por-
que, se nó1 nlio podíamos attr ibuir a 
!alta tle disciplina de todos o~ corpos 
de pol ic ia fen4o ao facto de estarem as 
respectivas praças espalhadas pelas 
diversa~ localidades da provincia , em 
pequenos grupos, como queríamos tam-
bem esse gr11ode incoovoniente para a 
força de linha, cuja disciplina é muito 
mais neccmaria e que nllo pode obso-
Julamente prestar bons Ferviços, sem 
n educaçlo e habitos militares, que sõ 
pod~m ser obtidos na permaoenc:a nos 
quarteis e em grandes grupos 1 

Se o governo imperial enviasse para 
aqui mais umo. compaohiu do 7. • ba-
talh4o de infantaria, esta em pouco 
temvo ftc~~rta redur.itla ó.s condiçõ .. s ' 
em que se acha a quo aqui estacionat, 
veio para cá quasi completa , mas, em 
pouco tempo, muitas praças tornarlto-se 
~Ao iusuborrlinadls, tllo indisciplinadas, 
que o proproo commandante da com-
panh!a, otficial muito distiocto, vio-so 
obrigado a requisitar do mini:sterio da 
guerra, por in termedio da presideocia, 
que as fizesse recolher para o corpo. 

Estas praças voltarllo pBra o seu ba· 
talh4o, forAo d,strtbuidas por outras 
cnonpauhins, que estacionl!o na cOrte, 
e ao flm de pouco tempo,c·,rrigirilo-•e, 
est o ndo hoje prestando b 1ns serviços, 
porque entrarão para a sua "ida ba-
bitu:ol, achllo-se !ajeitas á di;,ciplioa, 
que aqui Dllo podia ser mantida. 

A companhia de cavallatia de linha, 
que aqui ainda exbte o que tamôem 
o:lo estA completa, ó uma companhia 
que se acha em condições muito espe-
ciaes. 

Es-a companhia, depois de existir 
por 1nuito tempo sem produztr o mini-
mo re$u) t:ldo, teve um oxcellente com· 
m:Lnd ont(', n Sr. capit!lo B.1rbosa, offi-
ciai muoto dis tincto, que deu-lhe outra 
direcçao. 

Eot4o havia ainda a lei do recruta-
mento e em larga ~cala elle foi des-
envolvido nesta província . Purem o 
capitllo Barbosa, commandaote da com-
panhia de cavallaria, ~~Te o b:llo sen-

• •• " 



so do fazer um.t g.-nnJe apuração en · 
tro to·\.•s os iatlividuo~ nrs:~a occa,ião 
recruta lu~. deixand•• aqui ua capital 
grau de numero, que até excet!ia o nu-
moro legal das praças quo deviau c.Jnl~ 
p.11· ossa. cornpanh·a , e fez seguir para 
o Riil Je Jaueiro tod11s a, praças que 
uilo ju :gava b\iai. 

A~sim, no fim de nlgum tempo, esse 
commaodaote. sem us11r de nenhum dos 
mein• de coaçcãn perm1 ttldos pela nossa 
legislaçao m1litar, consegu10 formar 
uma compaoh1a de u•u•to bom pessoa!, 
que tem prestado relevantlss1wos sern-
ços. 

Ma~. com a comr•aobia do 7.• batalhão 
aqui destacu.lla ou qulllrtuer outra n.ão 
se dâ o mesmo e, por tanto. os b !DctlcJos 
a e~perar-se della n:\o ~:\11 c••rresvo!l-
den tos á OSfiP-CI.atiVa do nobre rltlfllllado; 
pelo contrarin, reputarei Jne<mv~mente 
a rem .. !$a de qualquer companhm para 
a·1ui ou 1\a UID!l ~ecÇilo 11e batalhão 

I•'õra muit • utll que 1 odessemos ler 
nqu 1 um b•talhào .J., linha, C<Jtn todo-1 
o • ~eu~ otll.coat!s, cum to.Ja $Uil u1sc•vhuu, 
m 1~ l:sso nii\i é pllSsl vel, por que, se 
nós n!l.u e. ta mos com C:ui li na a bale r 
âi vortas ua cicla•IO. to!lavia tem~s 
oecJssillade d'l manter no~Na força nu · 
li ta r perfeit'lmente organl:ll\da, . v11ra 
poder \ltos~m • enhar toclas ~s comm1~õ~~ 
q te a patria tenha prec1s!l.o de ex•-
g 11· repenuoameu~e ue .eus li l ho~. . 

Portant •. entenllu que o uotco me1o 
que tem••s uu fazt~r o serviço policial 
regulannente é mau te•· v uurnero dt' 10 l 
praças e au~mentar u111 puuco a guar-
da urb.111a, afim de qu11 os soiJadus n;1o 
tlq uem lào subreca r•·~gdflos com o set·-
viço da guarniç\o 11K capital, como es-
tio actuahoente, ató que o estarlo fi-
nanceiro lia província permitta melho-
rar os ,·eoc•men.tn~ marcados na ltu 
vigente u no pr .. je.:to 'I uo u1-a dtscu-
tl mo•. 

Vê.portanto, V. Exc. que não podemos 
nbsol u tamen te cvmle~cendor co:n o no-
brJ deput11do, apesar Llo r~cnnbecermos, 
co no úlsse, que os sou~ lnlult·•S s:lo os 
me h ores, que suas lnteoçÕJ$ são b11all. 

t.to po·to.a commissao rllitera n seus 
amig11s o nedido de aceitarem símples-
mcnt-J a C:menda ror ella apresPntada 
e a rejeição da 1lu nobre deputado, fi-
cando desfart:» mnntidn o nump.ro de 
praças que julg~ iud i.pensavcl. 

Ninguem mats pedtnt!o a palavra, 
oncarru-~ o a discnssho ll é appro"oclo 
o artigo com a emenda n. I da cummi~ 
slb, ~end•) rPjeitadu a de n. 2, do Sr. 
Manoel Fu lgenc10. 

~ão appr.Jvalios,sem dcbate,os artigos 
2. • e 3. • 

E .ttra em discu:;sito o art. 4. • 
o 8r. Lemo•:-Sr presidente, 

tenho de apresentar doa3 emenrlas :1 
estn :\ rtigo e são as seguintoi (lê). 

~abe V. Ex c. que, sPgundo nossn« 
pratica< parlamentare$,& lei da fix)lç:h 
tia r •• r~:a deve ser c"nfcccionada de itt-
teiro nccordo com a proposta rlo S'"· 
vurn'l . 

Mas, nllo só n rolatnrio do Exm. ~r . 
presidente 1ln rr·>Vincin, cnmo n do Sr. 
Dr. chefe de policin,deixam ver perf,., . 
t&mt!nle que O O. de 120 (lraç~~ .que tc:n 
actualmente a gunrd.t urb:uta, é in~ur
ficient'l para o ser v iço a que é dos!'-
nada. 

0 ,:erv ÍÇ1 rle guarniçno e (IOIÍCÍRIDPil• 
to !Insta cidade exige 6:J praçn~ t!t:tri.-
mente. Ora, co:n 120 r• aç·1!1 v~ V. Exc. 
que é absoluf::lmente imp~ssivel faz ·r 
•·sto serviço de mudo conveniente, pt~: ·
quanto peb m<:'nos 5 tia• praças q"e 
s·Jrv ram em um rlln tem •lo rl••brnr ser-
viço nn t!in sogninto. 

E' nece~~rio a intl:1 contar-se que,dAS 
120 praç~s qun actualmenle tem a 
guarda urbana. 6 a 8 e ás vezes maior 
numero baium á enfe rm ·~ri 1 por doen-
tes e, portanto, ficam ordinariamente 
10 praç·1s fazendo s rviço om dias co~· 
secuti v o~. 

Sabe a a-semhlca quo o serviç.., t!e 
guaroiç lo degt1 capital é muit íssimo 
penoso. 

O Sr. M enelio:-).fas nós temos obri-
gação de pagar o ser\'iço de guarniç:in 
da capital f 

0 S•·· Lemos:-1'emM, pnis niio. 
O Sr. ).feneli'l:-:-illo, senhor, com-

pete ao governo gera I. 
O S1·. Lemos:- 0 govor no geral c ·n· 

corro com uma quota paria da rlr<· 
p~za oln SPI'viço policinl rla província. 

O S•· Menelio:-Em parte algum:t 
o corpo du p11licin faz serviço de gua•·· 
niç:t•• na capital. 

O S1·. Lemos:-Dizia cu: n ser,·iço 
de s u.trniçiio da c•1pita I é pcuosi~simo, 
t• riucipalmente o •la cndca, onde exis-
t 1m onl:nnriamentc de 450 11 500 pre-
sos, visto que esta cadea é um deposito 
gernl de criminosos de todas as rarte'l 
da provincõa, por ser mu1to vasta u 
segura. 

Portao to, o rrieD'lr n. • que . pode ter 
n guarrla ut·ban'l é o propo•to .na 
emenda da C·Jm mi<sào. 150 r raças Pam 
qu~ os solrbd.: ~, mesmo cncn e.sto o.•. 
pus.:am nponas descansar um dia e 
lrah.dh:~r outn>, ó pr~ci~o q:1o neuhnm 
adoeça, por qullnto, desde que hon•·e r 
uma falha, é nrocin snbstitn ' r ,..l , • p:·aça por out•·a que tenha fei~ o se;·· 
vilj'l da '·esi'er": 



Ora, 6 nb;olo tamento impos•ivcl a 
qualq uer homt>m trabalhnr lo.fo o mez 
pel:l f<.>rma que seria noeo••nrio oxígi1· 
tias praças ela guarda urba~a. 

Como sabem os noLro< 'leputo.dos, 
hmb~m <>s offiç,iuE$, ~ qutt 1êm 1lq com-
rno.udar a gua1.d11 urbana, têm um:1 
grande res11on~o.bi lidado no exercício 
da.s suas íuncções e grande traballw 
11. fazer. 

Nl o é oeceS!'ario, por exemplo, ter h a· 
bihtaçõrs especiat:s prua co1nmandar a 
guarda da ca·l~ 1 ou 1H rondas lia citladl!, 
tnaq gr ande actividmle e f<>rça moral. 

P ortanto, a commis~á~ onte11dou que 
{l)ra melhor suL~tituir o lugar de te-
nente, quo actu 1lm~nte existe c .omo 
comman.taute, por um cnpilao, porqua 
crosctt consideravelmente u n de sol-
dado~ dn guard<1 u rbana, e, supprimido 
o lugar de tllnentc, a ugmentJ.r o nu-
mero de a !feres, que :sao os officiaes 
que têm de C<Jmmanda r :19 guJr.las da 
curl.!a ou tlus ou tr01 O· tabolecimeotus 
p .blico~ o as rondasi e para que esws 
olflc1nG~ po~~am lambem fulgar,ao monu~ 
15 d1us por moz, nllernac.lamente, é 
neces;a rio t~r-se o n. de 4. 

Para o caso de sub;t1 tuiçllo d•J com-
mando ja existem c.lispo.içõcs nu rebu-
l.ntGn ~o confeccionado espcc•al m~ute 
par.L a guarda urLana. 

Ha t.nnboru nccossi<lado de nugmen-
taruro-so c.luus luga1·e~ du cabos ci .. os-
quuolm nesta companhôa d·• uo b •n?s, 
1,.,r,1ua o n . do (i é ru •n1rcs ta mente tn· 
sufficionte para o serviço do C·•lllmanolu 
d~stes pequenos pd.o~u~s e patrulhas, 
em que so c.livir!e a palicra c.luranlll a 
noute. 

Offereço, por conseguinto,a l. • emen-
da com as disposições que acabo rle 
enunciar. 

O § 2.• do projr.clo, Sr. _presid • .mte, 
reproduziu a duutr1nn da let de fiuç;lo 
1ld ftlrÇ , vur·a o exe rci cio correnl9 pela 
f mna seguinte (lê). 

Sr. prtl$ideotc, nâo posso a bsoluta-
mente 09mprehender a. rasão •les a ex-
<epçllo o muito menos JUStificai-a. 

O serv1ço pllhcial nesta c1~adc é_ IM 
d ifficil à'> v~7.í!3 coi!J.,O as m ."s arr1~c.'l · 
dus cl1 ligoucias Cora.da Clpltal. :\10da 
ha bem poucos dias, apesar da l)t;IJ<D~e 
vigilancia em quo . nu t 1dos os .cn-
mino~u~ rec lusos na c :•doa da capil.al, 
apesa r das rcdstas tll.aron.s, ape.•ar d:l 
fic~ca.isaçáo exlraordmann, que eX;~r
cem os guardas da cade<t, rno~~ulo ass1m, 
aquelies homens est~o de tal sorte 
afeitO~ á pratica do c r ime, qUO, teu~O 
\llll oftlcial d'e entrar numa das pr1· 

{ . . 
files, cn.:-Julr .?u ~ ~cnlen.:inc.loi todos 
arnrudus de peque nas ·lanunas,por ellcs 
vrcp.;raJa, com t;~ntn. babohdade, que' 
uram ver,ladeir.l.s armas mortiferas. 

• • I ' 
Üt'U. so estes sQrvjços ~ no feitos com 

luntu rÍSI.lll ,pelas, prHÇi\S ~ uffic1aes.' da 
gu .. 1·Ja urbana, como, vamos, limr-.lhos 
u díroitu elo contar esse tempo du serriço 
paCl sua apu~eut<tdoria ou ref.Jrma1·E' 
umn d1spusição perfr il.amente inirtUll. 
Sabe a as~emblea qu&os luga res do pra-
Çds ~ offi.:1aes da guuc.la urbana alo .em-
l•ro O.JCupados por ioc.IIVIduos q..uo ou-ja 
~~~em udo ex er..-icLO em outro~ · c~~orgos 
1•ruvmcines uu, quaodu · tonbao de 
sahio· ti'alli, \'ã o continuar a sua car· 
reii-a da Cuncciouarius publ1coa. 

Ntlrl ~oi, 1mrt.anlo, corno ~e possa jus-
UIIt:ar a tlou~nna ~lo§ :!.•, que exclue 
Ludv.:~ essa:~ iotlavitluus do faVOI' da re-
fui:IOa. :{1 etles ja foram 'lmpregados 
pruvu1c1r..es e CtJuLi nuam a sel-o, ê de 
to•la a t:QUldàt.le, é olo lute1ra j usliça,que 
~~~so soh' 1ço 1hes sej<~ contado para a sua 
I' ti ru I' 11111. .. • • 

t~ cúnlmissll.o, pois, apresen ta igaal -
meulo uma emenda, suppdmlndo o~ :!.• 
<lu nrt. -t.• 

!li~ proposta se e,ncontra a disposição 
tlo §a. • do mosmo art. 4 !, o quo prec1sa 
de ll\Odlllcaç;\o. F.' a seguinte : 

" O C1rurg1ão-mor tlu corpo policia! é 
obr1g-.u1o a ~rata r as praça~ enfermas da 
guarda urb<tnu. " · 

Sr. prusldttnle, petas obrig<tçü~s quo o 
ch·urgHio-mur desempenh tt no corpo de 
"''hem. Ih" fui marctultt polu lql uma 
gmlillca,.,\o corrospondenlo <to so ldo <le 
cupll:lu; mas V. Ex . . sabo que os solda-
t.lúS clu corpo du ~ullcia sao traLa~os. 
quaollo enfllrmos, em uma so enferma-
na t.lu .:orpo, annna ao ho$pi tal da 
s<tuta casa lia tmstlricordia, em \' irtude 
,111 11111 cunvuniu feit('l pelo vresidenle da 
pronncm c<.~m a me~a daquelle osl.abe-
lccunento pio. O 1nosmu, porem, nao 
ucon ~eco ' ' 'Jill as praças da guarda u r· • b11na. 

l'ara esw gual'tla potlor desempenbat· 
perfullumtltlltl tullus os sen·iç<.~s que l_be 
l!;\u conliullos, foi pteclso buver multO 
c$crupulu na escolha do pessoal: .e Mra 
e~e 111u ~em u nr. chefe :lo pohc1a lan-
ÇIIdo UJáO dtt iut.llví.Juus que '!~ham to-
tlas as tsonçõ~s do serv1ço m1htar. 9ue 
resHI I<tlll eru .!i versos pon ~os da cap.ltul 
0 qM, cortus de que ()'aqui n~ teriam 
t.l<kl!er tle~taca · 'S ~<tra fora, pre!t<~ra_~
SIÍ~ SOI'\' 11' na guunla urbuoa. Estes ID· 
diviJuos. vorc111 , 1'11lii.lcm 0111 pontos 
multo arastados uns rios outros: alguns 
1110rum nu morro ue S Scbasliâo, vultos 
no AltO da Cruz, outros nus ,Cabeças, 
outros no centro, eu~. ·. 
· brn, Ja vê V. Ex. que p~ra··~~s pra-
ças ,~reto tratadas (IO\O c•rurg!llo-mur 

• 
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AN"""Ape. 
I~ _.. r.! H -.• 11·1:•1":(1 !ti 

d.o .oorpo de Pl)llc~a;é ,Rreoiso impor.-lhes 
a .obrl~ d.e se recolhe.rem à mesma 
eo(er~;aria. pois d.o coo.trarJo .. flcarlll o 
cir11rgiló-mor do corpo de ppllclà extra-
ordloarlalileote sobrecarro31fado de llêr-
vl~,ee tivetlíle de tratar nao ao dessu 
p~•· comu·de suae famílias nas casas 
IIID•QU8•ell!l~ ~·eaidem. • .. I 

:SJodu d ·iiD, oll'.,reço . uma emenda, 
accre~Centan• lu oo lllll c.lo .§ 3.• esta5 
palavra..~oa . meamq. .enfermaria das 
pr&Q•S do llOI'fCMia poli,cia. ~ • 

Stl fu1,1e puaaivel .a~:~gmentar-ae a 
gr11ti8caçao du oirurgilo,mor, de mui-
to b •m grado eu aceitaria esta dou-
triua do projocto, tie ul modüle&Qilo 
algum~ 4t.lle&va esse fuociooariu Wlll 
a ol!,rigaÇio d~ ir tratar du praças en-
fermas e de -aoa- fam a lias 1110 ~u•u re-
sidencias;muo estado flnanceir" da pro-
víncia nlu comporta abs.~JutamiiDle 
augmento. de despeza,, tant' que todo~ 
n6~ teremos de sactiflcar ltie!ls, e"u-
bora ut u o convenient~. a essa rasãu 
su.,to~m~. 

Eis a rallo porque eu .. ach? prdfe-
rivei alterar a !iispo~içio do§ 3.• uu 
>Sentido da eaoenda que vou oll'erecer, 
poi• que de outro modo seria sobre-
carregar demas;adamente o cirur-
gillo do corpo d~ !JOlici"• que ja tem a 
seu cargo o tratamento das praçn 
d11~se c •rpo. 
! S4o l1da11 e . entrAo conjunctamente 

em discu:ISIJ.o ali aeguintes-
E~mndas. 

N. 1. 
.. D11pois das palavras- capi tllo CIIID· 
mautlante-~upprimllu--se a.a palavras-
um tenente-e d.ig-.t-se•-quaaro alfdred. 

J>epo:s da, palavras-um rorriel-
dlga-se-:>ito cab lS de e~quatlra . 

. l>•!PJÍI da pa\avrat- um corneta-
diga•ll,tl--:8 cauto e cincoenla praçàs. 

Sala das sessões, 12 de &tem~N de 
J.882.-JI. J. Lemos, Santa Cecilia, 
PaitJ:IJo. 

N. 2. 
Supprima-se o§ 2-• e ao seguinte§ a.•, 

que passa a ser! 8. ' • accrescentem-se 
as palavras-na mesma enfermaria daa 
praças de corpo 'policial. 

·Sala das sessões, 12 de Set~mbro de 
latl2.-Lemos, Santa Cecilia, Patxdo. 

O 8':'. Xavier da Velgn•-.fUo 
pl'etendra, Sr. prealdent.e, intervir no 
debate do projecto de fixaç4o da forÇa 
publica. A diecuss4o que tem havido, 
Jft por parte da lllustrada maioria, ja 
pot:, parte dos meus nobres coilegas de 
opposiç4o. tem assaz demopttado que 
esse projecto contem manifestos viciQa, 
oo fundo e na forma; no fundo, pôr que 
~n•lrna deapeza que o no11o orçamen· 

c • ?- ' u p, ' 
to ~ ,~po~. Da fgr111•• por ,,quo 
vloli.. claram~ dl.posiçlo con•tl tu-
clonaJ. B é, ex.ctameo~ no 3 ~ 11 rtig'l 
q11e o"".se diiiCute _que •eJo essa off .. nl~U 
de preceito constituciooat. 

Um dOíf ílluatres membros da comlllis.: 
alo li• força. o nobre deputado redjúen-
ta DO· Rio Jllovo, concordou com a mlnro-
r ia .e& que o § 1.!. do art. 40 do pro · 
jecto é manifestamente inconsti luclo-
04!; mas &CC~@~Il que D4o 'ia ln-
con,~en.iente .na au11 .-dop~., 

Eu. por ~QCCil~lao,der lbe um apar· 
te, perguntando : . que ioc;oim .. n ient8 
maior do que o da lnconstituciorialarhl<h·l 

Vou. oft.t~recer, po.r pllrte dá mlnuri11, 
uma emeoJa auppresslva do §, a que 
tenbo me Ftferid". 

K~ta emenda reatabelece a boa dou· 
trina, de que ~ó ultimamente esra as. 
seroblea wro-se apartado • . 

A' assemblea provincral n4o cabe a 
tl.ntfa de distribuir a força pu'-laca, 
ella pertence uoioa e excluaivamcnt" 
ao adwiniatrarlur da província, e >U eu 
nllo cooheCtlfiS4! a dedicaçllo extr..tma 
co111 que .o~ nobroe deputados su, ten• 
tio o -actual presidente, acredi t11ria 
que esta dí~po~iÇ4o envolvia uin voto 
ele rlescunft .l noa ... 

O Sr. H. S!lles;-Apesar do 8dtar DI\ 
propodta do governo. J 

U Sr. X . da Veiga:-:E~\a incon· 
s tltuciooalidade mais ~e caracter'ba 
p~la uttribuíç&o conferida ao ch~re 
c.lo pulicia da província, de nomear 0 
deuaíttir os officíaes da guarda urbana 
11 dirígil-a immediat.:lmeute. 

P11nso quo a a11emblea proviu.:ial 
nao tem a faculdade de crear nova1 
att ribuições e obragaçõds ao chde de 
el•l leia. da pro,·iocia, funcoiooaa-:o ge· 
ral, CUJO.i deveres estilo definido~ em lei 
tambew geral. 

Ora, nao sei rã admis.i 1•el a byp ·Lhe-
~ do che(e de policia recusar-se ao 
dMempenbo dessu povas obrigaçõll~J 

O Sr. M. Fulgencw:- E nós .nlo po-
demos compellil-o. • 

O Sr. X . da V-eiga: -se elle ns lim 
proceder, qual é a taoeçllo para o se, 
acto f Nenhuma. 
P~~nto, nos arriscamos a decr·etar 

uma lea,que pdite'liivito legitimamente 
ser desrespditada. 

Qual a conv.eniencla de ortlt>m pu-
blica, Sr. presidente, que aconselha a 
adoN~o desta medida, rleate de~vio 
manrfesto das boas praxes? A nece.~i
da~e . ~e tornar mai1 expedi\o o s .. rv iço 
pohcaalf nlo ; porque nlo comrll'ehr ntl•• 
um chefe du policia em exorcici·· qútt 
o Ao esteja em i minediatoa e conslan· 
te• rela~es ÇOQl o RresidQo\§ da prO• 



vincia, que oito ~ja Cunccionar io da 
sua itnmediata e plena confiança • 
que e:n tudo com elle procoda do h~r 
monia (apoiados da miMria), por 
qulln to, no 1nomenlo em que deo.urde 
aer da ,ua plena e immediata conHan-
ç 1,dere deixar o lugar, e ao presiden to 
cabe solicitar a ~ua demissão e, num 
caso extremo, auspendel-o do seu exer-
cício (apoiados). 

Nestas con•Jtções, nlo Tojo utilidade 
alguma na medida, pondo ja de parto 
a sua inconstitucionalidade. 

Si a justificativa do alvitre provem 
unicamente da melhor expediçAo dos 
oegocios polictaes, ba$\Sria que o pre-
sidente da prvvincia desse ordem ao 
comrnandantedo corpo policial para que 
este immedialamente attendesse a qual-
quer requi!iç&o do chefe de policia. 

Isto satisfarh completamente O$ in· 
tuitos de um rapido expediente, dis-
pensando a assemblea provincial de 
ae~:retar uma lei, na qual se contem 
uma inconstitucionalidade (apoiados e 
ndo apoiados) 

Com e5tas palavras creio ter justifi-
cado a emenda auppressiva, que em 
nome da minoria vou mandar á mesa. 
(Apoiados) . 

Por outro lado, Sr. presidente, não 
pouo deixar de est ranhar que a nobre 
commis~ào de força publ1ca, em vez de 
reduzir o numero de praças do curpo de 
policia, venha ainda, com a emenda 
que acaba de oferecer, ~o:icitar o aug-
wento do numero das praças da guarda 
urbana. 

U Sr. Paia:llo:- E' de absoluta ne-
c Jssidade. 

O S1·. X. da Veiga:-Srs, as neces-
sidado r publicas provlnciaes precisam 
harmonisar-se nll sua çatisfaçllo com 
os recursos de nosso orçamentn (apoia-
dos da minoria); o orçamento da re-
ceita provincial o.llo pode ser,nas nos~as 
circumstancias actuaes, e~timado alem 
do algorismo de 3. mí.l contos; creio 
mesmo que nem atttog1rà esta somma. 

O corpo policial, organ:sado do mod•) 
porque vejo t•roposto, ter A de consu · 
mir aomma superior lo 6.Q0:000$! 

No triste estl)lloAhii'ceiro em que 
nos vemos, acho este .algarismo ex •l'· 
bitante. Com o drspendio desta quantia 
vejo ameaçadO! outros servaço~ que 
reclamam a nossa attonçâo e solicitu-
de, como, pur ex~mplo, a diffusllo do 
eusinu na provincta e o melhorarnt~nto 
da aua pe.ssíma viaçAo (apoiados da 
minoria). 

Nlo admira, Sr. -presidente, que a 

nobre commissão de força publica tio 
ondifferente Sla mostre com relaçfío As 
nossas circum~tnncias financeiras , 
quando é certo que e:.sas clrcumstan-
cia' oilo 1mpressiunarn devidamente o 
O$pir ito do actua l admini~trador da 
pro•incia. (Apoiados da minoria). 

E do meu a.serto se c, otem prova 
plena nas palavras de S. Ex o. exara-
du no rellltorio lido pet·ante esta casa. 

Depois de haver preconlsado, a méu 
ver com just?s fundamentos, as ne-
cessidade• do ensino e da viaçao· publi-
ca, depois 4e haver ob3ervado que ur-S!a ~ttender-se a01 reclamos da pro-
vtncta quanto A necessidade do poli-
ciament.l de suas povoações, 8. il:xc. 
o Sr. presidente da provincia, coin re-
lação a no~sas fiuanças, disse as se-
guintes pallidas palavras: 

c O etjuilibr io orçamentarío està 
igual meu te no casu de merecer as vos-
sas meditllções. ,. 

Oh, Srs. ! Quando o equilíbrio or-
çamentarlo deve ser c:m,iderado por 
e~~ assomblea como a mais imper\o-
sa das necessidades que nos cnmvre 
estud.ar e atto~nder, corou uma das 
ma10res ameaças ao futuro da provi o. 
c ia, o tllust re Sr. Dr. Th'eophiló Ot-
tuni nlo ancarece e.•ta necessidade, 
não reclama para ella as m11didas que 
urgem, derivadas da bua economaa 
o de uma. efficaz llscalisaçllo, para ob-
viar os nos·os males! S. Exc. diz ape· 
na~: c o equ1libriu orçamentario esU. 
igualmente no cas, de merecer as 
nossas meditações ! ,. As nossas medi-
taçÕ<s, Srs., e nlo os nossos a'Ctos' I 
Medi tê mo~ sobre o eq uilibrio orçamen-
tario; isto basta rã para restnbelocel-o ... 

O St•. M. F"lgencio: - Precisamos 
rosa r pela provto•;ia, que alia està 
mal deveras. 

O Sr. H . Sales:- Precisamos resar, 
quando se npresentllo addi tivos, como 
o que V. Exc apresentou bontero', pe• 
diodo 30 e tao t!I.S '\notas. 

O Sr. X. da Vezga: - E a prova da 
iodifl'eronça da prosidencia quanto a 
este tristi~simo estaJu em que nos 
achamos... · 

O Sr. Presidenie:-Peço ao nobre 
deputar! o que res1r onja-se o mais que 
for~ssiv11l á materaa em d1 scus~llo. 

O Sr. X. da Ve1ga:-S m, •eu.hor. 
... e di.' que foi olht ospuSllda pela no-

bre cornmassau de Corça publica, é que 
e$la, em ve1. de cuosiderar no estlldO 
das finanças provtncaaes, pr.,ourando 
radozir quanto possivel o nomero de 
praças e out ras despêlis 9.oe'a' &'d!>f : · 



çio da lei de Corça traz, vem Dos pe· 
dir augmento de praç:LS do corpo de 
policia ou da guarda urbana,que delle 
taz par te, novas consignações para ar· 
mamuot.1 e outras despez.as adiavois. 

Nunca, Sr. pre~idente, sahio •I• ata 
assemblea uma lei de força publ c • 
Uo onerosa e app:~.ratO~a.como e~ta. de 
cuja discus!llo nos occul"'mO$. (Apoia-
dos ela minoria). • 

O pe·sJal que na mosmn vejo consa-
grado a~cendt1 ao algarismo de 1300 
praças. -Enlrotant•J, na1 circumtuncias 
do nosso orç:uoento, Dós nio podiam s. 
nem devoriamos vuhr um corpo de 
polici:1 superior a mil praças. 

Mil praças para o é<>rpo de policia 
peda a C·•mmiaslo; 167, segund-1 a 
eml!n ia que acaba de ser oll"dro.:ida , 
para a guarJa urbana, o a consignaç.lo 
de 62:000$. pnra engajamento de pai· 
s:.nos, consigna.,:&o q 11e chegará para 
o sold·1 ou s .. 1ar10 dt~ 1!30 eugajatiO$ ou 
vraça~ . S·uumado tudo isto, vemos se 
elevar o algarismo tOtal da força pu-
blica a 1300 praças. 

Estes algarismos, Srs. , e os encar-
gos euormes que d'ahi se derivllo, cli-
r.eru mais do que quaosquer commen· 
tarios que eu l'ode~e fazer nesta tri· 
buo:1, maxime cooflrmadOi com as no· 
t icias tr istíssimas que cun tem ~ato re-
lut •l r iu (mos!ranào o relatorio da pre· 
1íclencia da província), com relaç4o a 
pe-sima e dellgraçuda situaç4ó fi Jan-
ceira, em que nos acuamos. 

Devemos, Sr. presidente. mais de 
t res mil contos. A divlda consolidada 
é do~ 2,441:000$, cujo serviço de ju ros 
e amortisaçllo orça por 200:000$.· 

Ha uma div:da 8uctuante nih> infe· 
r ior a 529:000$, tambem a juros de 
6 x. 

Deve a província ainda cerca de 
70:000$ de exorcicioa findos e mais de 
200:000$.,provenientes de c .ntralo$ de 
obras feitas ou prestes a conclu:r -se e 
cujos pag&men tos não furam a inda ef-
fectuados. 

V. Exc. e a casa , considerando nes-
ses algarismos, reflectmdo na necessi· 
dade imprescindível que tem a assem-
blea provinc1al de reduzir e supprimir 
divcl rsos impostos do exportaçao, 9:\!e 
aa:o actualmento vexatorios e algtios 
até absurdos, comprehenderAo perMta· 
mente que é inaceitavel o projecto de 
força publica, tal como foi proposto 
~la nobre ·cummisslo. 

·~a_adopçs.o viria crear os mais s&-
rW,lmbaraços lloanceiroa, nllo só a eata 

usef!!bl_ea, c.>mo 6. 111lmioistraç!t, cl.\ 
pr.JVI'Io:la. 

Des le ja appello para o patriot ism • 
e ci VISmo;tla nobre commi-;silo primein 
de fazenda, e espero que os nobres d • 
putadns que a compilo . acon~elbarll•1 a 

. >eus amigo~ da comtnisslo de força pu-
blica mais muderaç-'o o modestia na or· 
gani~açd·• 1lo seo projectn. e um espirt· 
t•• m~nos bellicolkl no plano da força. 
(Riso). 

Sr. presidente. com' muito bem disse 
o meo nobre collega o amigo reprosen· 
•au to tio 1\l. • districto, se furruos atteu· 
•ler aua rechmos tia pruvincia e à1 
necess dades do ~~~o p11liciamento, oe:n 
um corpo de 2(1()0 praças ta lvez fossJ 
bastante. 

Mus, 114o se trata 4e fuzar o optimo, 
•I e fuzl! r mesm 1 u bum. truta-se de fa · 
z-tr o 'lue e.tà nos limites tio pofsivel, 
u os limi to~ do poss:vcl, na" tristissl-
ruas circumstanci~ financeira~ actuae~. 
1110 vermitlem a adopçãu deste rr • 
jecto de DX&ÇJO do Í1.1rça, hl COID'I SO 
acha cunfllcciouado, o uggrando ainda 
pela emenda que acaba de offerecer· 
u nobre comm:ssao. 

Sr;~. , ollo acredito que as minhas 
p llavras pos.au produzir a menor mof• 
.a nu esptrito da 11luslro maioria; 
o lias .. or si na<la valem(n4o apoiados), 
1nas eu confio quo a nohre maior ia, 
atton,lendo que o4o se trata de unm 
tluestl•• política, porem de assumpt•J 
aduuuistrlltivo e de graves conseq uen-
ci~a liuanceiras, ha de procurar 1011dl'• 
rar suas tondencias, permit t.ao-me di• 
zer, dr~sipadoras, tondoncíaa aindn 
m:us carac:trisadas n:t emenda quo 
acaba de offerecor a commis,llo, tornau· 
do extensivo â guar.ta urb:1na o favot• 
ela reforma concedido ao corpo de po-
licia . 

Sr. pr, sidente, quando é aspiração 
n1au•fuslada nesta asserllblea, sem dis-
tincç4o de .:ores poli ticas, acabar rle 
uma vez. para s·:mpre com esse can-
cro íalHl das aposentadoria,s, quo vilo 
pouco a pJuco sugando a sei vá do nosso 
orçamon 10, q nando tot!os dese:Umos 
ver traduzida . em lei a idoa a que 
Mherio o n1•b:ât;~t.\tado ruidento na 
llabira; e que 11 Üojo aepiraçao de toda:~ 
as provinc188 1•ara substituir-seus apo• 
seutadoria~ pelo mooto-piu obrigat, rio 
dus empregados pruvinciaes •. · qÚ:antln 
mesmo, em reLtçao ao corpo dJ) p9liciu, 
fôra de melhor conselho, de mais pru· 
dente aviso, vollarmos ao dunoiu in 
puro o 1 mples •la ltu de 22 do Ou tu• 
bro do 18" ó, que, regulando as apoaeu• 



tadorias dos empregados provinciaes 
exclulo desse direito ou ftlVOr o corp~ 
de pohcia, ~traoho e lamento que a 
nobre c .. mmtssllo de força, em ver. de 
proceder c'lnsoaotemente com tt:>te voto 
e s~o ti mento geral, ainda venha tornar 
~xt~na~va n ~e~orma à guarda urbana, 
tnstttutç4o ?!vlea, verdad~ira e ephe-
mer•\ commtSllão, que destarte se tor-
na rã cada vez mais onerosa para os 
c }fres puLl cosi 

Sr. pre~idente, sinto que ainda nllo 
tenha sido apresenta4o o pr,jecto de 
orçamento proviocial,porque elle seria 
o documento m~tÍ$ impl.'rt3ote para cor-
r~~orar as proposições que· tenho emi~
tt-0. 

Diante das gravíssimas dilliculdades 
do nosso orçamento, é possível" que a 
nobre commi~ao de força publica mo-
der~$~ suas ox.lgencias. (Apoiados). 
llS• amda é te:npo, se a opinião da nu· 
brc c.unmissllo não é utn decreto irre-
vogavel, orn nome da província, em 
n~me de oos3as circumshncias llnan-
cairas, peço-lho que recon. idere este 
projecto e o moditique de accordo com 
as forças do nossu orçamnoto. 

Nilo accumulemos novot encargos e 
perigo 1 nov11a ao acervo ja enorme dos 
male-1 qua amençãu o futuro. 

Convem que os nobres deputados, ze-
losos repredentantcs de dtversas zo-
nas da provincta, altend!o desde ja 
parao ~<'guiote:-que a v<~tação do pru-
jecto Je Corça, tal qual se acha redi-
gido, e aggra vado com as emenJas hoje 
offarecida' pela nobre commissAo, im-
pede que attendamos as reclam .. çõ:s 
dos nossos constituintes para que mu•-
t.u e urgcute:~ necessidades locaes sejao 
provid~ts do r .!medio. (Apoiados) . 

O corpo de policia, comu nós tomos, 
péSSimameote dirigtdo, sem llscalisa-
ção, que se ha constituído em ver-
dadeiro sorvedouro dos dinheiros pu· 
blicos; e corpo de policia, onde oj 
exemplos de immoralidade se ~ucce· 
dem a ponto de cau$arem espanto e 
iodignaç)o &O$ proprtos- administrarlo-
re' da pt"ovincia; o corpo de policia, 
que não preenche ~o IIm, que não 
prosta, netu pela W~ç• tllo, os benefi · 
ciod corre-sponde\itel os sacrilictos 
enormes que nos impõe; n3o podo me-
recer da assemblea pr-•vioclal do Miuas 
os favores e as mtd tdas dispendtosas 
quo vejo consignadas neste proj~cto 
(muiW bem), favores e m<! lld.as que 
vào prejudicar directamente a provi11· 
cia, impedindo que attendamos a mui-
~ 2brae publicas lceaes de grande ur· 

gcn :ia, e especialmente as nece•s:dades 
cadn ~ez mais crescentes de noss.1 des-
gra'(ada i nstrucç4~ pubucn.( Apoiados). 

Espero que. a tllustre m~ti11ria re-
too·uderarà o objecto: elle é digno de 
sua soltei turlo e do. frueto de suas me- ' 
dita~ões. _(i\luüo bem). 

E !'potada e entra coojuoctamente 
em d1scossao a seguinte- ' 

Emenda n. 3. 
Suppri:na !IB o § I. • do .art. 4 . •. 
Sala das tleS<ôes, 12 de Setembro de 

1882 -:-3f· Fulgeneio, X. ela Yeiga, 
M . Ral;eu-o. Menelio. 

A di~cu.slO fica arliada pela hora. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Engenho central. 
OS:. H. Sales.requer e obtem pre-

Cerenc~a para a dtscus:!lo do projecto 
n. 20.::~, quo concede garantia de. juros 
para o estabelactmento de um engenho 
central !na província. 

Entr.t em dtscussão este projecto e é 
sem debate approvado. 
Eslrada de {erro Unido Mineira ao 

Piau. 
O S,•. Drumond requer e ~bt.em 

prefArencia para a dtscussAo do projecto 
n. 131 e do voto em ~eparadll, que tra• 
tão do prnlongamento de~tas estradas 
até á cidade do Pomba. · 

Entra, por tanto, em 1.• discussAo o 
pr··jecto o. 131 e o do n. 132 (voto em 
separado). 

H Sr. Mirando Rlbeh•o: · 
-Sr. pre~idento, na qualtdade de 
membro da commissao de poder~s. devo 
à casa uma explicação ac~rea do pro-
cedtrnento que t ive no tocàute à ques-
tão que se vai ventilar 

Como V. Exc. e os mot•S dignos 
collegas virão pela leitura do parecer, 
ba pouco lidu, deixei de emitlir opi• 
nill.o s·1bre o a~sornpto de que elle se 
occupa, dando-me de suspeito e assim 
nello me subscrevendo. 

Desfarte procedendo, Sr. presiden. 
t •,fui levado por escrupulos ponderosos 
e relevante~. quaes os que se der i vão 
do facto de ser in terossado na .decis-.lo 
da questão entro as duas companhw 
Juiz do Fora o Piau e União Minetra. 

O·Sr. X . da Veiga:-lsso honra 
mulfO o caracter de V. E :te (apoiados}. 

O Sr. M. Ribeir'o:- E' o que me 
cnbia dizer, afim de que esta a~semblea 
fique bo~m inteiratla da minha posição 
o altitude neutra que pretendo man-
ter na presente quesh\o. (Muito bem· 
m&~Íio iJtm). I 

o 



o ar. llloretzeo~n:-sr. 
presidente, fazendo par te da commi85Ao 
de obtas fll!blicas, ã qual, junctaruente 
coto a de poderes, roi affecta a i mportante 
que~tlo que ora 118 discute, tendo dus-
cor Jado da opinilo d11 ma·oria destas 
duas commiasõe~ ra~nirlns, :10u f., rçado, 
apesar de me achar ba,tante inco·ro· 
modado, a occupar por algoms mo-
mentos a att ,nçllo lia casa, expondo 
os m. tiYOs e foodament••• po~rque .se-
pat·ei-me da maioria das me~mas com-
mlaS(!es, a cujos conhoctmenLos e illns· 
t raçAo presto sincera homenage.n. 

Se ulo Conto mÓttTOS mutto pondo· 
roto.<, que pr~vêro do estudo que cada 
um •lo nós ole'{e tazer das matarias su-
j .. utaa ã nosú dehberaçào, ea, con· 
11ando na illugtraçllo, n 1 zelo e no pa· 
tdot smn dos meus diatinctos collegas, 
sul>s:reveria,,em a menor da:~crepaucta, 
o paree&r por t:lhu formulado. 

~as. Sr. presadonte, por maior que 
fus~e esse meu des4Úo, por mais l.ondero-
su que ros!(em as considerações, e11 não 
fJutlla de mudo ai~ um subscrever a 11-
lu.strada opiu'llo)la toaior uL .la comaús· 
till•l, porque eu te o do que ue~~tt puu lu e tia 
nlo cóusultoll nem ad leia qu11 regwtu a 
materaa, como tatubam e wuito e.speci-
a lmente os verdadeiros intere:~~ed de 
uoua província, que aqui com todo u 
u.Woco todos devemos zelar. 

Peoaei, Sr. prêsidente, meditei com 
mull.l calm' sobre a ma teria tio presenttl 
debate, e ' cheguei â cooolu~iu :~in..:era, 
exclu:!i v a mente filha da minha· consci-
eocaa applicada ao estudo da unportao-
te q ue.stllo, que o varecer da maioria 
da commillllllo é inLetramente dissonan· 
te das leis ·e disposiçõ~a que regem a 
especie de que se trata. 

:sr. presh.lente, eDLen"i que era do 
mAu duvor. para externar u1u voto con· 
ac eocioso a respeito do modo por que 
devia ser entendida a lei 2615 de ltslSl. 
consultar desde aeu pl'inclplo todas as 
l~.>is , todos os anter10re~ contratos cele-
brados entre a companhia de estrada de 
Cerro Unal o Mineira a a província. 
11\,ProcurandosabJr qual a lei em que se 
ba.seuu o governo ' da provtncta para ce· 
lebrar com a referida companhiJ. o con-
trato para construcçll.o de uma estrada 
oe f11rro, não encontrei senao a de n. 
~:!24 de 13 de Julho de 187U. Essa é por 
a~slm dizer, a lei primordial, a lei em 
que a companhia Uni lo Mineira d~via 
tuudar-se para contratar com o gov.er-
no da provançia a conaLrucçllo Clll pro· 
jactada esu-ada de ferro. 

Todas as mais leis invocadas. disse eu 
po parecer que se discute, nllo t inhllo, 
deJO podem teT ab>Oiutaroente applica-
ç~ ao caso. Por que. Sr . presidente, 
~•tt _reçonhecido que ao prea\dtllte ··aa. 

• 

província Callf!Ca attrlbulçlo para cnn-
codar prl't'lleglos para estradas de C>!rro. 

Nlo descerei, por emquanto,a11 ex·uoe 
da proposiçto que ac.bo de eoun..:iar. 

COmo dlzaa, partirei e fundamentut·ei 
miuha argumeut.açao ua citada lei de 
11!76. 

Nes>a ltoí yejo e.~tuido o aegu.n,.,: 
. c ~rt. l. • . Ft..:a q prwstdeute da jii'O· 

v10..:1a auLorl:~&du a conced11r pl"ivtle· 
gto exclusivo pu r 50 auuo:J ao' cidaJâOJ 
t•rauci~co Furo etra dt1 Assis Fonseca e 
P"dro Holi~ P<t:,s Leme ou a queto me-
lh•Jrlls C11ud1púes OD'Olrccer, para a .:ou-
~ trucçAo de uw raanlll du estrada Je 
ferrv, de llitula e-tr'~•ta, que, partiu lo 
da e~t•çâo d'a Surraria, na es,rada Je 
!ut·ro P11tlro 11, e >eguaudo o vlllle do 
l!'ormv,o', và "''' ã povoat;Ao do Es1• r i• 
tv Suntu du Mar dt1 Hu:spauha, u Ju um 
rat.liiSl q u11, Ju ponto a:.ais ..:on venicuttl 
antes dt~.ta puvoolç40, será levado à ct• 
da.do tlu Ma1· dll Hespanha. • 

t-io § 1. • d~:!B meswa let fioo u esta· 
belt'Cillo que a liuha seria prolongada 
atê s. Joã.o Nepomoceno. 

Ovmo d.izt10, u cuut rauto celt~brado cn• 
tr11 u coaup"nllia U ,,,ao Miu11ira ou. P.ro· 
viu~ta só pót.lia ser moJelado pela ;lu· 
puoiÇilo tlt~.t.a lei. Tut.lo mab quauto 
u'aili ISO fizesse, tUdu m~&i:! que fui COU• 
ce.dtdo pt~lv gove.-uo provincial a essa 
companhia ent~:nJo, e eu tendo com lol!J 
fu,u.lallleuto, que exor bitou da let e uao 
eucJuLra ab~ulutamente apoio em ue-
uhutna uutra. 

Em vinude, pois, da lei n. 2224 de 
1876, celebrou a culnp.whia Uuiao Mi· 
uotra lk!o contrato cum a proviocia;· e 
por e.sa occas.ão, nao oe procurando 
ant~nder à vuut..tde do legtslador c à. 
sua~ p• <!scripçõ.,,_, a adminiatraç4o, uão 
tomando ua cuns1deraçao que dt~ver.t a 
au tot i>~çAo que lhe ora dada por e.sa 
let, estabele..:eo no art. 5. • tio contrato 
c~lebrudo cOQl ,a c mpanhia o priv.le-
gttl e garantta ·da me:.nu~ para o prolon· 
garoentu da estrada e r11maea. 

Ora, se, como eu disse, ue~1huma ou-
t ra lu• podia set· in voeada pela compa-
nhia Unilo Mineira para celebrai' o 
coatrato que celebrou com o governo, 
se esta let pr~u.&._o ponto determina-
do em que pod~~~,t referida ostra-
da, o que fez cla~!m,àte no § 1 •• â 
claro que ho,uve no contrato celebrado 
em Julho de 1876 ·vordadairo mcllo~CII· 
bo às disposiçQes contidas na lei do di Lo 
anno. • . 

O S•·· Drumoncl:- Nao apoiado. 
O Sr. Mo,.et.nohn:- PorquaDio, $r. 

rreatdente, nã" era hci\o ao adwi14 •· 
• 



A.NN_ .. Btl. 
trador de. entlo, nlo era licito A com-
panhia ir alem do que aquillo que lhe 
era racult.ado pela ld que ao.:abo de 
cilar . · 

Mv, a maioria da com:nissão acha 
que o cuutno to ce}ebrado cmo a Uoiau 
Minetra é fundado em lei, tovucamlu a 
competeoci" que eote.ndeo ter o presi-
deoto d11lruv1Dcia para · conceder pri-
vilegios e estrada de ferro 

O Sr. Drumand:-Em vil·tude da 
qual sempt·a con~edeo e fui rcconboci-
do pela assemblea prov'íncial; 1anto quo 
o anoo passado e' la tratou de dar ugar 
es~n laí. 

O ~r. M ore.!nohn:-Dilia eu, Sr. 
prçaidenh, que em nenhuma outra lei 
podia runtlar-se quer a companhia, 
quet· o governo, para reali. ar o con·· 
trato que f·oi celebrado entre amb•1s, 
visto como as leis invocadas pela nobre 
maior ia da c ommiss:lo olo dão absolu· 
tamente autor •saç4o ao presidente da 

rro.viucta para conceder tae3 pr'ívi-
lgwe. 

O Sr. Drumond:-Nilo apoiado. 
O Sr. X . da Veiga:-Mas a lei do 

aono passa•lo é inter prl!tat!va. 
O Sr. Drum,nd:- Esta derogaodo. 
O Sr. X. da Veiga:-Ioterpreta111lu. 
O Sr . .lforel.:solln: - Sr. pres•dente, 

se cu nlo temesso aluogar mu1t0 as 
coo~idera~es que tenho a honra de · 
expeoder, invocaria o que ja de ha 
muito se acha dis,m.t 1 o-a lei o. 1980 
de 11 de Novembro de 1873, cuja dis-
pos:ç:lo é mui to clara. Diz ella (li}: 

c D'ora em diante, nenbu ua estrada 
de ferro se farâ, alem das ja votadas e 
coocedlda'l, sem lei e.;pccial que a au-
torise, e se~t~ que alguma das linha• 
ferreas· ja contratadas di~pense com-
pletamente o favnr de garantia de juros 
que tenha oblido etc. ». 

O:a, Sr. presidente, concedendo 
mesmo, pur hypothese, para argumen-
tar, que o prt 11deote da pruvoncia t;-
vesse autori~aç4o para conceder pri-
Yileglo pua a coostrucçlo de estradas 
de fer1 o, isto so podia ter lugar até â 
dala da m~ncionada l ei de 187;:1; e, 
desde que n4o c:oost~ revclg.1çãO ex-
pre>sa de ~uaa d•~pq_~. ndo >e p· -
dia me,ls fundar o contrato celebrado 
em Julho de 18; 6 pela companhia 
Unillo tdineira nessa com('eteocia, quo 
ee eappuoha ter o presidente para 
c olicotltlr pnvil~gio á emprez v de es-
trad" de ferr.J. 

·sr. presidente, eu teobo oeceMidade 
nlo so de adduzir as ra!l!eS pelas quaet 
formulei 11111 voto em separad?, como 

ta~bom e~:por O) m,tiv.'-' porqoe ' nlo 
acc110 mu1tos dos consldernndos da 
maiuria das comm:ssõos reunidaa. ' 

O p1·imeiro destes coosiderandos é que 
a C.Jmpanhi~ União Mtmfra obteve, 
por contrato de 29 de nezembro de 1880, 
coocesslo para l!lvar seus trilhos a té á . 
chiado d•l l'omba. 

Mas, Sr. presidente, isto é dar-se como 
p~ova.Ja a legalidade de um acto que · 
a10da está· em quest4o, visto Mmo nlo 
apresentou a maioria 1das C4llnmls~Gês -
reunidas dlspo~ição alguma legislativa, 
em que se:baseas•e a cuncesslu lei la na 1 
clausula;5 • do çontrato e mui~s outras· 
feitas á companhia Urttdo MIMtra. . · 

O Sr Lemos: - As leis anteriores. · •· 
O Sr. Moretzsohll: - As lei~ antedG- · 

res, comoja mostrei.~nlloda~am de mo(lo 
algum autorisaçao ao·presltlente da pro-
vo nela para fazer mos coocessõll4. 

O Sr. UYII()S : - D&Vam• toda. • O S•· . • \forelzsohn : - A unica.lei que 
devia modelar e regular os contratos da . 
companhia Untdo Mineira era simpleor- · . • 
rnen~ a de o. :!224 de 11176; sobre i~so 
nt111 porte haver questlo. · _ 

O Sr. Lemos : - Nau' apoiado; o pre-
sidonttl tinha perfeita competencia para 
fazer as concessõss. • · 

O Sr. Moretzsohn: - E tanto- lato é · 
vertlade,que. olo ~ó em 1873, pela lei de 
li de Novembro, como por outras poe- · 
teriores, tem sid~> reconhecido que o pre-
sldeota da província .nl o tem absoluta- . 
mente competeocia para conceder privi-
IPgios de e~tr;ldas de ferro. 

o S1-. Lemos : - Não apoiado;· a pro-
hlbição é do § 6.• do art. 7.•. da lei do 

• orçamento vigàote 
O Sr. Morelzsohn:-0 que eu vejo 

na lei n. !?815 de 24 do Outubro de 
1881 é a seóointo disposição do § 6. • 
1lo art. 7. •, que diz (li): · ·' 

c Nem a lei n. 540 de.9 do Outubro 
de 1851 , nPm a de.n. 1009 de 2 de J,u- • 
lho de )859, art .. 19, c omprehondem a 
faculdade de concessão, pelo presidente . 
da província, de privilegies pilra cqn- · 
strucçao, uso e gozo tle estradas de 
forr~, com ou sem oou~ pasa a 11ro;- · 
VIRCI•t. • 

O Sr. Le~os:-Logo. antes o presi• 
d~nto tinha autorisação. 

O Sr. Moretzsohn:-Està enganado. 
E' quo anter ormente nó< tinhurnos 1\ 
lei de I !$7::$, cuja diSjiO$Içlrl ja invoquei 
e que V. Exc.,segundo p:1rece, nllo ex. 
a minou com a devida attonÇ<lo. 

Nilo cansarei mais a attençlo de 
meus collegas, repetindo o que diseõã" 
e1sa lei de 1873, que dispõe 11.ue ào . 
presidente d.a província (alta compe-
teo~la p:ara fuer contratos con'cedenio 

• 

.. 
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pri 'filegio a empreus dct estradas de 
fo>rro. 

O Sr. Lenws:- Ouerosus para a 
provi ncin. 

O Sr tlf orel.;solm:-O.tero•os ou 
n:lo. 

Estabelcci.la a q uo;llt·• oestes t~r
mo~. vart uJ,, t ... la u .niulia a rgumen-
taçA.J uuic:.uueutú d • I ui ci t;ula n. 
222-l, eu uào 110 l ia dd:xar d\l chegar 
ã conclus4o dd que os l'r-l ·ideu tes,que 
têm contratado com n c-ompanhia 
Uni4o Mineira, nlt•• se tAoo gui .. du 
untca e . imple. mento pelas diver~a· 
di•pns !çõe~ do lets o:nnuadai d'os ta a~
s.:mlll ell. . .. 

O Sr. Bitts Fortes :lá um aparte. 
U Sr Morel zsoh~:-Vã ferir a 

quom quer qua sela, vo~ C\l irnvurt:l isso 
V<~a·• I.L· IS é •toe n••s CHULt·al.os ectlebra-
•lo~ C·•m esia comp •nh·a llllo é possi-
v -tl olt~ixar-s\1 1le r~<c .nhecar que mui-
tas c •nc-• sile•, mu ito favort:s teem 
saJo Coito~ contra exprc~sa e t<~rmi· 
uauto •li'IJ~>•siç:lo leg.~lativa. (Apoia-
dos). 

Sr . pre.iolenle, nquell1u que exa-
mioanl o com attençao " d:spo•siçao d.• 
I oi n 2315 de 22 oi e Ou tub r·o do ao ou 
pa~'a•lll há·• de tor r .• rçosarnentc re-
conheci•l··· que da parte do legislarlor 
n!o huuve a ne~es•ul'ia CII Ulolu, dirot 
111estnn . a necess:ta·ia fr tuqueza (nllo 
apoiados da maioria} n •·espe1 to dn as-
aumpto S\Jbre que lcgi . lou. 

S11 a loi provin; ial do anno passado, 
quo rnotivuu o Utlltivn 111nda a proseo -
te Jiscus~!o, tivesso se limi t aJo amao-
•lllr celebrar contra to para a c onstruc-
ç1o tia estrada de ft~rro até â cidade 
1lo P.Jmb 1 c-tm aquella tias cumpa-
nh•a• quo melhores c.•ntl:ções off~re
ce~se, NSpeitanclo os sco-s cnn tratos 
"implosmente, me parece, Sr. presidJn-
t •, que os ;es contrntus, celebrados, não 
e111 virtude de lei, maR, pnr m .l r•• ar-
bítrio da ad1nioi~lração, e;tavão ipso 
fu.cw .. pprovatlvs e sanccionnrlo 1. 

Ma• o legisla<io~; em 1881 não pa-
rou abi, maod•JU celebrar con tratJ 
cllm qualquer das duas companhias , 
prefe,.iMllJ aqueUa que, nos termos dos 
respecliv'>s cont,•alos e leis vigentes, 
olfer6cer condiçc1es mais vantajosas d 
f)I'OVincia. 

Om. sa se observão as leio~ vijlentes ... 
U Sr. Drumoncl:-Leis vigente$ e 

contra tos respectivos E ' muit • diffe-
rt~n te isto 

O Sr. Morel;sohn ... que aut·>risarilo 
tae~ contractos, ã outra conclusão alto 
•e pJde che&'ar,~enlo que o l o ae ob$er-

v~t r&o eJsas dispo~içõ&J de leis;e,por 
co~tsegninte,deducçao logics,nfto pll lem 
sor tidus C\llllO legaos todos os con lr.t-
t"s celellr .. Jos com a companhia U.tiào 
M.neira. 

O Sr. Drumoncl:-Leis vigentes o 
c ontr.ttos rc<pecti vos, diz a lei. 

O Sr. M oretzsoJI&n:-Or.t, si se rc-
SJ·eitttssom as leis que vigor .• v:\o o • 
t&IIIJIU lles;cs contratos, eu vejo que 
nenhuma tl .. llas 110Jia ter applic·u;llo 
se11:to a tle 1876. porque era uma lei 
o~pecial para e~la companhia, em vir-
t utltl 1!11 qual, Uthca o exclusivllmuu t .. , 
deviào :~;r cJlebrados c•wtralos.! 

Sr. presidente, ni11dacunsiderada por 
outro latiu a questlo, vê-se que da par· 
~" tio l~gisla1 .. r llo 18$1 houve o l'en-
.:•ment • capit:d de cul•Jbm r o .:.m-
tratu par.• cuustrucçllo da estrad • de 
ferro para a Cl•l:ule •lo 'Pomlla, pN !e-
r.ndo 1\qudb c •rup:111hi:1 que o tiz :s-e 
com melhores vantagens p:ttl\ a pr• vin-

• C\8. 
O Sr. Drumoncl:-Nao fui esse o 

pensamento. 
O Sr. Mo,·et.;sohn:-Se assim é, 

se lemos J e observa r as I ois um vit·tu-
oltt •las quaru foi feito o co~ntra to com 
a co:npaohia U ni:lo Mineira e se 
L~:mus oll) uncarar a il ltlga lida lo da 
concessão feita à 1. • dessas companh'tas, 
n I·• ll'"lemos detxar do. cha;;ar à cuu-
c lll~âO ol c qu J a ctJmpanhia União Mi-
neir a. aprov.:itand o-$8 de um contrato 
ulltido illeg~o lmenle {ndo apoiados), ia 
tnteiramente ferir oilo so interes11es 
d.1 provinci '• como tumbem inte-
res, os de uma out ra compaanhia, 
quo ficava priva•la da CGncurr ... ncia 
que o legislador mandou abrir, re-
>pe.laudu-se contt·ato~ iuteiratuente 
cúntrarios ã lei. 

Eu nilo quero descer 3fl eslurlo ele 
mui tos outros facto~. St•. praslden ti', 
do muitns .. utros abusos, quo se toem 
dado por parte da admlnistraçlo, favc-
rt~ce nolo, tanto quanto é posstvel,a com-
panhia União Mineira. 

E' tia mais alta conveniencia quo se 
observem as leis que são emanadas de.•-
ta casa. e que-ª §.llminislraçilo, no cr-
lebrnr coo tra~onm ns respectivas 
c~mpnnbias cinja-se exclusivamente ao 
q ua rllspnem a.s mosmas leis, porque. de 
outro modo. nenhuma das companhias 
que cuntrati'il com o gnvornu. que obti-
verdo -;ooces~ões des ta assemblea, po-
dorà es tar tranqu illa, segura dos di· 
reito• e pro r-·gati •·as quo lhe perto::> .::~ m. 

A hora es::, .ta.lt, Sr. presidente; te-
rei oaturahu nte ·lo voltar ã tribnoa 
e entilo me o>cup1roi dos argu tneotoe 



que (l) r.lo apresentados pela maioria da 
commisslo. {Multo bemt multo bem). 

A di ~cu.ssdo fica adiada. pela hora . 
Aprestnlaçao cte pro}eclos. 

SAo hdos e vllo a imprimir os se-
guintes: 

N. 2i8. 
A commi•sllu de indr ucçllo publica, 

examinan•lo o' documentos a presenta-
do$ pur D. Anna Guilhermioa Canclida 
de Car valhn para fundamentar o pe-
ditl .. , que f. z a ASta 8S$Otnblea, do d i~
ponsal-a da illade para obter o seu ti-
tu lo de normali~ta. e achando quo 
olles ju; tiflcllo a ex.:epção da lei por 
ella pedada, é de parecer que se adopte 
o se.-g uinte projecto. 

Ar t. unico. Fica o governo da pro-
vi ncilt ault1rasado a conceder t•tulo de 
normali~ta á D. Anna Guilharmioa 
Candida de Carvalho, iudependente da 
idade legal; revogadas as disposições 
o•n contrario. 

Sala :la~ commi-Si!as, 12 elo Setem-
bro de 1882 - C. Sena, B. Fortes. 

N. 279. 
A assemblea legisl,at:va p"ovincial 

de Minas Geraes d<!<'reta: 
Ar t. unicu. Fica o governo a uto-

r isado a despender pela verba- obras 
publicas-a quantia do 600$000 com a 
cun~trucÇllo tfa pilOte da O>nceiç!o, no 
distr ctn d:t Est,.olla do Sul, no rio Ba-
gagem; revogadas as di~posiçi!u em 
cuutra rio. 

S•da das SC$Sôos, 12 de Setembro de 
1882.- Nel.fon 

Sendo dada a hora, o Sr. president<l 
marca a ordem do dia seguinte o levanta 
a sessllo. --
27.• SESSÃO OROINARIA AOS 13 DE 

SETEMBRO DE 1882. 
PRE~lDESCU. DO SR. BARÃO DE CoRO· 

MANOEL. 
SU~IM.\RIO:- F.XPI!DIINTE - ObeorvaçOos do 

Sr. J?aê RuAn o.-t.• parl• da ordem do tli<&. 
-Força polici~l.-Oiacllrol doa Sr•. Oru-
mond, Paix&o, M Fulgencio, Lemos, X 
da Veiga o H. Sateo,-Medidaa de utuioti-
ca - Observaçlloa do Sr. Zacariaa.-Pon-
tes.- Obeervaçc'lea do s~. Sit.est ro Ferraz. 
- {'rojectos. 
A'~ I l horas da ma1lhll, feita acha-

mada, nchão-se presentes os Srs. depu-
tados, faltan<lo com causa participada os 
Srs. A. Amaral, Julio Luiz o Severiano 
do Rese::~de. 

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

dente. 
O Sr. f . • SecretariO dâ conta do se-

s plote-

:a» .. • • 
EXPBDIRNTB. 

• 
0{/iCIOs. . 

Um do secretario do goverilo, en•l-
ando o requerimento, em que Julio 13 
Leopoldo pedem indemnisaçllo de pro-
juizos soff'ridos na c.•nstracç!o da ponte 
sobre o ltacambirussil no lugar deno-
minado- Caeatano Relix- . A '.s comlll ls-
süas de pon tes e estradas e ~-• de faze nda. 

Outro do mesmo, reme~t.eudo o reque-
rimento, em que Manoel Nunes da Costa 
Stl l•a. empreiteiro da cunstrucçllo da 
caJea do Juiz de Fom pede isenção de 
impostos para u t ranspÚrté dos respec· 
t i vos mater iaes.- A's com missões 2 • de 
faze:~'.la e poderes .. 

Outro da camara municipal de Pou-
so Al~gre, reme~tendo os.balancetes de 
sua rucei ta e tfospeza do anno passado. 
- A' commlssllo de fazenda municipal. 

Represenlaç4es. 
Uma de d versos cidadlo; re&t!ontos 

na freguezia do Mar a v ilhas, Pedindo 
• • passagem p1ra :ta e P i taoguy .-A' com-

missllo do estati~tica. 
Outra do diversos cidada:'os' de Sant'-

Anna do Sapucahy, pedindo u. cooser-
vaçao da mesma freguezia no muil.ici-
p•o de Pouo Alegr~.~.-A'mesma com-
m is~llo. 

P djçao. ·-. 
I • De Luiz Pereira Barbosa, pedindo 

pa•sag• m do sua fazenda da Cr eguezia 
de 5. Jo·é, do term11 da Piraoga, para 
a das Mercez do Pornbn.-A' mesma 
commisslo. • 

O 8r. J oeé Ruft.nó!~Sr. 
presidente, mando á mesa uma repre-
scntaçao do cidadão Luit P éreirã Bar-
boSJ, morador na ! ro'guezia de S. José 
de Chopotó, termo da Pi ranga, ém que 
pede a trunsf~rencia de sua Í11zeuda 
para a freguezia das Mercez do Pomba. 

As rasõei exp-indidus e que ronda-
montao o seu petfido ~a· ju, ta.s e tligoas 
da a ttençAo da assemblea. V. Exc . se 
sirva manclal-a a respectiva commissdo. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Força policial. • 

Continua a 2.• discusslo do art. 4. • 
do projecto o. 104, quo Hxa a força po-
licial para o anno de 1883 a 1U 4. 

• • 
O 8 r . Drumo nd:-Sr. presi-

dente, podi a val.a vrn , ndo para pro-
longar ~or mais tempn a d~seussao 
do proj.·cto de força publica, porllm, 
para expur aos meus illustrado$ col -
lega~, digo 1s m .. mbro$ da r~pecti va 
comrnis,.ao, at r~ões que lenho para 
nllo adoptar a emenda por S Excs. 
ofl'orecida1 concedendo às L ~ÇJ~ ·da 

• 



guarda urbana o dir .;jto. a reforma, 
que é dado !s do co_rpo,, de policia. 

V. Exc. sa.b~, Sr. pre;idoote, que 
em ar10•1.< antork ret coube-mo a h onra 
ole fazer parto da corornissao de fo l'ça 
publica; então, apreseolan•lu em ~eu 
nome o projP.cto du fixação do uro. rnn, 
fui eUrquem nella expressa mente de-
terminou. quo esse favor concet1hlo ao 
corpo de· ptlicia oa.o se estendel&e â 
guarda urba·na. 

' E isto porqpo, Sr. presidente, muito 
pesavll: óo 'meu e·prr oto a observaçao 
de que tuclos os 11ias asce111lia e ou no,so . 
orç1m0:1lÔ a verba-ái'osentadnrias e 
reJormas-de modoconsideruel,de sor-
re que era •• necess·or io q ue pnr parte 
de. ta asaemblaa se. poz~~se um cravo 
na r o.ln de.~e carro fat d, que pare-
cia v re~s a es~gar., as lluanças da 
prnviucr~. (A,POiado6). 

'll:ntAo, Srs .• desde que tratavamos 
de crêár a guarda urbana, clara o jlU• 
srtivamento declarei.. na r e$pecti v a 
1 ~ 1 que,o far,o.r da tef!!rma concedida ao 
corp • ile jlulicia ~e nAo, estoudat áq u~l
l • 11 que p1srtivamedte n~o a sanccH~· 
nliri,n côm mlO "•to .. de>de quo pai -
usse urna emenda semelhante ã quo 
se discute, apresentada,,! or um illus-
tN deputad·• de enUo. 

H.a a uda um motivo pelo qual nau 
posn uêeitar a •emenda da ill u~tre 
corurnis>IOi é o fact.u- de. ter eu ~tpro
~eul.adll um projecto creando o monte-
vio obriga tu r iu I ara us fuucciouar•uS 
p1'0Vincj~eS, ,projeCtO jleJu ejUUl hei. de 
envidaJ; t •1I06 os rn eo~ es.forços, ç .. m o 
fti'Q de se aciaiJuo· com as aposentud,, rrn~. 
(A p~iados da' m inoria) . 

S~ <U eotendp que e,tu mcdrda é de 
intuitiva necessidade para os corre~ 
cl:~ provincia, ~~~ entoudo que a su;~ 
adopç4o nilo pode ser adiada p·1ra tem· 
pos mais remotos, se entendo que deve 
se acab:~r com a.~ ,aposentaclnrias quan-
to antes (apoiados da minoria). se .. 
este ~ o meo modo de pe!l ~ar, comu ju 
tenho externado francamente!, "" a 
illnstrada comrui~llo de fvrça publica 
qua não sou incohereote, manife!atan-
do-mo contra n >Ua emenda, e, pelo 
contrnrio, continuo no terreno dll!l mi-
nha~ ideas, dos me1 s principins. 

Estando de accordo coin a nobre com· 
missAo na generalidadt~ das di~po>iç('Jos 
de seo1project '• mas dit·ergiudn neste 
ponto, entendi que não devi!' limítar-
me a votar silenciosamunt~, sem ma-
nifestar u raslles de n:eo procedimeJl.\0. 

R' o que acabo de faze r, Srs, e espe-
ro que~ !llustra4a COID.JP~Io, nlo CQr-

locara a quest11o da passagem da 1 11:l 
1 menrla no terro·no da· cou6anç t p.·~ · 
>tal. (M uito bem). 

Sil·• as con~tderaçoes que tenho a 
faur . ( MuUo bem; muito bem). 

O 8r. Paixüu:-Sr. 1•residente, 
11 cOm!JliSSãu 1le fo rça publica. apr<!-
seatando a emenda IJU'l acab.t llo sl!r 
tmpugnada pelo nobre depuwdo que 
pre~:e..teo-me fta t ribuna, esterulanolo 
6s pr·ayas da guardlt urbana o dir·e:to 
ã reforma, direrto do que g••zllo ~ s do 
corpo ele pu li :ia, o fez por ent .. ud. r 
que e·sa parte da força ptlblica, pel., 
facto dú S•!r oleoumiuada - guar·Ja ur-
bana--e dt1 limitar•se• a'l~ serviço~ o! a 
capital, oAo perdia o caracter, a na-
tureza de força pulicial. O fez por en-
tender qu11, se a~ praçls de l'olh:'n 
merecem essu favor, para haver justt~: '• 
dcve elle ser lambem cunct·dido :h 
praç ~~ ela guarJa ur!Jana, que, ~e n:\u 
, uhcrn n serviçg fura da Cajlilal, arJUC 
prl!sUlo-no em grande escala. 

Eutretanto, "'rs, cl la ntlo faz ques-
t:b da emenda (muito bem), derxa pl na 
lrbertlade à ca..a p.1ra v ·hr como uu· 
tender . E' esta sua. opiniao, m'\s a ob 
us;emblun po le ser intooramon te oli-
ver, a. (Muito bem). 

Huntern, Sr. !•residente, quando 
rallou u nubre deputado pelo 14 . di1· 
tr icto•, rell:deute nesh capital. I JUro o 
art. 4 •, disse S. Exc. qoe admirava- o 
ele ter a commissau oe {nrça pu bt:ca 
t •·atadu com int~ira inrlill'orença o : s-
suml'to du pr .. ject ' que occupa a nossa 
attenç lo presentemente, c•mt ribuindo 
de alguma ~o r te com es;a indill'ttrença 
para u esbanj:11ncrno dos dinheiros J••t-
bllco~. por csso que es;e prujecto, de-
fettu .. sJ nn Íolrrrla o nor fundo, nllo >Ó 
era upparatuso, como O :ler 030 .para os 
cofres o.la vruvrncia. 

O Sr. X. da Veiga :-Em attençto 
ã~ li utonças da prov nc ja, dbse eu. 

OSr .. Pai.J;ão:-Sr. prc~rdente,á p~s
sivel que a comrn i~lo ae lurça publica 
corn!nethH~e faltas, ndo contesto (ndo 
apotados); mas o que po~so asseverar 
~ q~e uau o ftz intencionalmente. 

Ella preci~u, pelu menos eu, que 
sou o ma1s huo:11lde de seus membr·os 
(Mo apoiados) ... 

O Sr. X. da Veiga:- V. Exc. é um 
dos r~ais dignos membros desta casa, 
(Apotados) . 

O Sr. Paixâ(J:-Muito agradeciJo. 
Digo eu : ella precisa t< aprecia mul-

t•r as luzes do :tubru deputado, curuu Je 
h dos os seu - col h·;;u ..... 

O Sr. X. da Veiga:- N&o •Foi:1do t -
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nem ellu existem, nem V. Exc. pre-
cisaria des~ aux•li••· 

dando essa mcditla lugar a :podér. ter 
chamado á cspital um certo numero 
de pra~s diJ corpo de ·polícia para 
receber alguma -disclplina1cle#iGer.atum 
a que oào se podel'li ch~gar com. a 

O Sr. P aix<fo:-:\tas, Sr. pre~i~onte, 
o q!Je, a cummi$sllo ollo precisa é pedir . 
licton~a a S. Exc. p:tra ser patriuta, 
para d~sejar a bua dsc11li.sa~o llo,9 dl-
nheiroa publicas, o dtt:~euyolv.imento da 
província. Aqui ella julga desoec~s~~-
rla a sua opin11lo. 

O Sr. X. da Yeiga:-Nllo precisa 
dizer, porque tudo quanto parto~ de cà 
tem sido julgado desneees-ário pela 
maioria. 

O Sr. Paix<fo:- Enteodi, Sr. pre-
sidente, que o pobre deputado Quiz di-
rigir ama censura a comwis.•ilu de 
força publica, mas censura compleia-
mente injusta, porque s, Exc. devia 
compreht!llder qot~, se ella formulou o 
respectivo projecLo da forma porqud o 
fez, loi porque estava 'COnvencida de 
que as~im fazia o melhor. · 

E' possível que erra:.se, repito; mas 
empregou to tosose;f.1rÇOS par.t ucol·tar. 

E, se fu1 mal succedida, se fel infe-
liz, se' nilo pOde c?rresponder A· espj.!· 
ctadva da assemblea, de,de que teve 
boa •nteoç.'\o, t:leve ser de:;culpada. 

O·Sr. X. ela Veiga:-0 que nÓ$ es-
tranhKmos flli que V. lhes., em vez de 
de~truilem os argumentos da minoria, 
aggra vas~em ma1s as d1~posiç<1es do 
pr<•jecto, augmentando a força e a des-
peu . . 

().Sr. Paixão;-Sr. p1·esidente, Y. 
Exc. comprt~hende quanto é diflic1l 

· convencer a quem· oao quer ser cun-
vemcido: cada individuo tem sua'l ideal! 
proprí&S, seo modo de considerar as cou-
sas; de sorte que, co:lSideradas ~tas sob 
um·a face, muitas ·vezes o indivilluo 
tem .raslo, ao passo que, consideradas 
de.modo diverso, ollo a tem. 

E' as·im que a comrr.i~ : llo entende 
que oilo p~:de a:bs olutamente pre:ciUq•t' 
da força coos1gnada no prOJucLo, que, 
em vi~ta da grande p optnaçã" de uO~$a 
província, d:sseminada por um.1 ar~a 
extonsissima, na:o podt~-se re$trmgtr 
ma ' ~ n corpo de policia, que o numero 
de -ÍOOO praças é o miniul? 9ue se pode 
flxàr para obter-se o pohc1amento da 
província, alem do corpo de urbanos, 
que é incumbido de faZer o serv•ÇO 
da· guaroíçlo da capital. 

E, como o corpo de polic_ia na:o eslá 
di~ciplinado e nao tem aall~f.,,tu per-
feilumeote O$ lins a quo é destinado, 
ent~:ndeo a commissilo .. que nilo dovia 
negar ào pre$ídeote da provin,ia o r.· 
cuno do engajamento de paiunos 
para -o 5ervic;o em alsumll looalidades, 

' 

reducç!o da· f<~rça . • 
A redocçilo do curvo a 700 ou 800 

praças tra ria a neee!sid!A'de de ·Oca-
rem estas c•.1oslaotement.e fora da câ-
pital. : 

A' 1.• voz qu&. fallei , ja procurei de· 
monstrar quu ndo e possivel obter 11is~ 
cipliua no corp:>,de policia, reduziriao~ 
te o oumer~ de suas praÇ&A. Escq~a~o. 
é repetir u que di55e en~· 

A commi>~Sao e11tenr!e ·atsim e o. no-
bre deputado, iJ' quem .re.•pondo, !em ·•o 
direiLo de p~nur de modo diverliO't 

Acred1t0 .que S. Exc. esti•inspirado 
d•>s melhore< sentimentos, !U•• por iuu 
m9Sino ontendo que nilo pode ·•contes·· 

-tar o zelo da com ... wao .. a aua boa io-
tençào, qu.mdo · formulou o . projecto 
por este modo. . . - . ., , .,: . 

O St'. X . .da Veiga:-~il.o contestei. 
O Sr. Paio:tlo:-P11r• · :C0neeguinl,!3,• · 

nilo veio muitu:a propoüto·dtze'rS. E~. • 
que a eomm1ssâo tinha tratado com 
complete... indtfl'erença o pr9jecto, · que 
aba. é, di~se S. Exu., apparaLoso, on.-
roso e, portauto, desàstNuo para a pro-· 
vincia. • 

O &•. X . da Veiga:-Qoa tinha tra-
tado com difterenoa a~ obsérvações da 
minoria, 1 

O Sr. Paixc:io:-Pode sor que me 
enganasse,. mas en ou vi isto. . 

SI!. presidente, ha outra quest«o; em 
que tocarei de leve. 

O projecLo coosígna no art. 4. • § 1·. • 
a mesma dispusiQ4u que se eocont·ra na 
le1 de forçn.. vigunte, isto · é; ,que-·a 
guarda urbana cuot1nua l(lb a imme-
diata tosp~cçlo e direcçlo do ehefe de 
pol cía. 

Quando fa\lei á' primoíra vez sabre 
este projecto, declarei que para ini.m 
era ponto que nao estava • perft~i· 
tamenté liqu1dad0, que.nlo estava. con~ 
vt~ncido quo assemblea pod~ae pôr '"ta 
fo•·ça sob a irnmedlata inspe<:Qio e d:-
recçllo dll chefe do policia.. 

M.as, Sr. presidente, quando· eu digo 
que nau ô jliJoto. que esteja pelfo~ita
mente liquidado, quando·dlgo que nao 
estou convencido de quo a &Siem~lea 
o póss.& f-1ter, deve se entender que 
nilo e$tou convencido tambem do con-
trario, isto é, de que ella estA im~osi· 
bilitada de o farer. · 

EncontN na lei' a deelaraçlo de 14ue 
co1np~te 6. asse"!b\~6~r a fo~ 4o· 

' 
. . ,. 
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policia: p'>il bem, lixou -a e collocou-a 
sob a immediata dir~o do ch~e de 
policia, roas nem por ISSO o preatd&D!e 
da província d~ixa de ter acçâo sobre 
ella .• 

O Sr. X. ela Veiga:-Fixou e •htri· 
buio. 

O Sr. Paúrcfo ... potquo o presitleote 
4 superior (apoiado do Sr .. .Drumoná), 
tem acçao sobre o chefe de policia e, 
P" r c<~n $eguiote, lambem sob_r., a força 
quo eUo dirige. 

Em todo caso, a que~t.lo ulo estA 
perfeitamente elucidatla, eu ja u disse, 
e tlechrei qa& nso e>tava con•enctdu, 
mu eutend•a que nAo !Jodia vir d~~hi 
inconveniente nenhum; ao contrarto, 
achu aW que o 1•rojecto, fu rmuladu 
cumo est:., é •l11 grande ,·antagem para , 
O· serv ço publico. 

V . Esc., Sr. pt·esidiKite, deve aaber 
quantos luconvonieote~ r11suUao d~ ne· 
cessidade 'I utt tem u claefe de pul .cta de 
re11uisibr •I•• pre~i.lente da l'ruviucia, 
a cada 1 a"so• duas, tr, a ou qua.tro pra-
ças, â medida que silo necessar taa para 
qu:.tl •tuer ~er•• iç •,â~ ve%-1s de mome11to. 

E$1&!1 retJUÍ:<~~,:Õt!$ trlszem graudes de· 
mll ras, que muita~ vezes prejudiçlo o 

• aerv&ç-•. 
lJi.ro qu'l V. Exc. devt1 sab 1r, Sr. e • 

pre~idente, purqu_" J 1 \lCCUpuu. a ca-
do!lrn d~& l•re:n•lenc;:l d;~~ pr..ov nc111. 

O Sr. X . ela Veiga:- Basta u guver· 
no urJenar ao co:omanJante d 1 furça 
que forneça as praç.1s qu11. furt~tn re· 
quisitaóas peln chefe de pol:.cta . 

O Sr. Pusx4o:-Nam as;11u. Muttas 
veze~ o ch~ft1 de polic,a requi~ita força, 
o comand~&n te diz que nAu h a, é 
preciw reJ>rollent 1r de novo ao preJi• 
dolllt J o esta troca de offi.:ioa coa orne • • muito teropo, sendo que mutta~ vezes 
trata·Stl de uma diligoncia urgente, 
ma$ quo n4o pode ser feita quan•lo 
deve, por causa do systema do pa-
polorlo. . 

Achu. poi~. que elo facto. de ficar a 
guarda urbana sob a immediuta dere~
c;Ao do chefe de policia nllo pode vtr 
d&vantagom alguma, e, na? ae~do 
perfeitamente claro que consutua l :USO 
uma violação de loi. ... 

O Sr. X. ela Veiga:-CoD$iitue. 
O Sr. Paia:tlo . . parece que o lo ha 

motivo pura tamanha questllo. 
u Sr. H . sale1:-E é a a.• vez qne se 

vota isto aqui. o Sr X. da Vetga:-0 que se segue 
4 que é a 3.• vez que !!e abusa. o Sr, Tocanlins:-Abt/ssw allyssum 
tnvocat. (Rúo). 

1,1 $r; Palrl:4o:-A usemblea provi o.· 

cial tem o seu corr.:ctivo ua geral, e~ta 
lei tem sid•1 votada aasill) ja em duaa 
a&~sõbs e ~ancciooada pela admtoislt a-
çelu •la provin.:ia; entretanto, "assP•n-
blea geral nAo tem tomado conbe ;io e l-
to delta. · 

O Sr. X., da V~a dâ um· apartP, 
u Sr. Palrl:do:-Pelo meoos,é o111a ap-

provaçlo ta.:lta, p10va de que es:se a c to 
da alllla111blea provincial nao é llleg 11. 

O Sr. X. da Vtfvu:-Nilo apoiado, as 
qua.tões dt1 J•eroanbuco, que eatAo hnje 
produzindo agitaçâo, datAo de 187 ... 

O Sr. Paf:cdo:-f>ois bem, é P"~sh·el 
que a as~etublea gt~ral tiioda tome cu-
nbeoomento oleste caso; entllo, quan o 
l'esulver 1#111 ~eutidu contr~rio, quau.lu 
decíolír que CaiL!t. â &li:H!mblea prov1:.· 
cial cum~tetencia para legislar deste ruo-
do. nao continuaremos mai~ a consignar 
uu vrojdl:tu de força publica díjJO~Jv:to 
semolb~&ote a e~Lit. 

O Sr. Drum011d:-E demaia, nos aont s 
anteriores a uss~tublt<a n4o tem se 11· 
matl&do a ftxac: a força, tem-n'a dist •·t· 
bllido tambem. 

o St'. Pata:ào:-Dis~e o meu hooracle~ 
coll• ga que ao presidente da província 
é q Ut1 com pettt ftiZer a uumeaçâo d.e t< d~• 
OS funí)Ciuoario~ publiCO$ proviociaes, 

!ltAu'u cont•:>t<l; ma~ S Exc. deixou 
de .,restar attençJQ ao que se passa em 
outras repart1~ões, por que os collecto-
r es, 1•or. exemvlo, como muituR outt·us 
empregados, alo nomeados pelos ch~'ea 
da, ftllJ\II'tiçõe~ e por elles tatobetu de-
mlttillol o 1!:. pela tbeoria do nobre de-
puLado, -desde que sau empregados prr-
v i uctae~, só llevillo ser nom11ados e de-
rniHttluL. pela pre~ illencía da província. 

Ora, aa isto se dà em tantOs out1 u~ 
ramos do serviço publico, por que nilo 
de poderâ dar no corpo policial, qual 
o inconve.niente que d'ahi resulta~ O 
preshlente continua, como semprt~, a ~er 
u cb.~ Ct~ llll at.lministraça.o da prov1ncoa; 
mas isto nlq Impede que os seus imme-
dJaiOS tenb.Ao certa~ attribuições, como 
esta, de nomear e demittir ulguns em-
preg-ddos da ropartiçllo que ll.tt~s diz re-
speito. 

Quando, Sr. presidente, eu me con-
vencer -dll lnconvenieocia da medida, 
auim o:imo da sua inconstituciooalida• 
do, que lilo está ainda demoodraua1 
en1Ao v<~IJlrei contra ella; por emquan-
to, nAu tenho juiz•J formado, nllo estou 
convencido da sua inconnniénoia e n. 
leg.ll idade, propeodo antes a contes-
tal-as. 

O Sr. X; ela Veiga:-Maa 4 de boa 
regra,t;ta duv1 l:1, a ab.teoçlo. 

O Sr.' H. Sale1:-Nao apoiado. 
O Sr. Pai:cão:-Alem de tudo, Sr~ •• 

a proposta du gtn·eruo, reproduzida 
neste projecto. é qu:h;i que a copia tlel 
du leia de fo1ça votada~ om anoot ao. 
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terioree; pequell4s modificações foram cial assim reduzida era :1inda sutB.cien· 
feitas. . ' lo pari satisfação de todas as ueeessi· 

Ora, 10 a 'a<:semblea aclual n:lu h:m •lades do serviçu publico, p~r cer'to olo 
certeu eobr" este ponw, se nau cal.â Jaria dis30 qu'esUio, porque o sen dese-
C<~nvencida de que soja ist) uma inCrac· .JO nlo é gastar,· nlo e f11 zer despeza 
çAo da nO'IS-.1 lei organica, se nAo se ioutil. Se ella estil·esse convencida quo 
julga autur1~ad~a a censurar o act'J da~ com 800 praças o servil}<) ~~eria Culto 
usembleu a11,teriores e do governo re- regularmente, nlo pediria 1000. . 
produzindo-o agora, sê nllo está hab.li· Sr. preJid .. nte, vim a tribuna ·hnje 
t.da, emftm, para corrigir eue erro, coagido p ·l:l neces1itlaci'e, sem esperar, 
se erro é; con~nandu ella o que ~•à 'fazend? mesmo sacrtficio; vou concluir , 
estabelecido, procode Justamente na re· J)lldindo dosculpa aos auous nobres eul· 
gra ha pouco acoaaelhada pelo nobre Ioga~ do tempo quo tomei de sua at-
deputadu-absteação-no caso de du- teação. • 
Tida. Yo.a-u:-Fallou muito b,m. ~ 

A commia-l o, poi1, conservou o que 0 .8r. !Hanoel FultJenclo: 
encontrou, e daqui nlo lhe pode \ir -Sr. presidente, o ho.nrado dSpatado 
cansura alguma. que acaba de fatiar tomou o disourso 

Sr. preJidente, as outras considera. bontem pronunctado pelo meu digno 
ç6J•, al ias judicio~a•, que lorlo fei.tas collega e amigo, o Sr. X. da 'Veig•, 
pelo nobre deputado, quanto Á$ des· como uma censura acre e vehemente 

.pezus que têm de 881' Íllitas com o feita â nobre commisi4o de força pu-
corpo dtt policia, .ja forlo b~ilhnnle· blica. · ; 
menlo re.ipondldas por ouhos co.>llegas • Não, Sr. presidente, na:o Coi e.!e o 
ooa~os. · intento dQ meu honrado companheiro 

ltoalmeote, Srs , é esta uma despeza da bancada. · ' · • · 
muito avultada: mas den por iaso O Sr. X."d~ Yeiga:.-.A'Poiado. 
ficar a província privada da ÍUI\& O Sr. M. Fulgmcio:-S . Exc. ape-
policial, desse elemento da ordem pu• nas disse q~e a honrada maioiia-nlo 
blica r tínhá dado iinportancia fls observaçiles 

Ha muitns oulras verbas que po- feitas por esta bancada, 
dem aulfrer ~rl.e$; porem esta niO, O Sr. X . da Vetga:-ApPiado. 
esta é de ob-oluta necessídade. O Sr. M . Fulgencio:- Jil nem nós, 

A despez:a com a força publíca é, Sr. pro~iden[O, t<J•nos a voleidade de 
como d•sse um dos nobres deputadas, querer ser mai1 patriota:fdo que a il-
um:l despe:r.a productin; p 1rque, desde lustrada maioria. • 
que uaja Oldom publica, d~dtt que a Mas, Srs, se formos a deixar que 
propr1edade e a vida do cidadao se- pr,•joclOJ da importaocia deste pas-
JàO farautidas, as localidu~es se des· sem aqui sem a min im~a observação, 
envo Tom, a lnour.1 pr.~gnde, a pro- sem di~cus1a:o alguma, desneceuario 
ducção augmenta, a r iqueza publica é nos reunirmoj ·neste recinto. A dis-
crllsce. cus~4u tem o' fim de fllzer transpare-

Se, pois, està demonstrado que ~ma cera luz, de dar caminho à verdade. 
(., rça de 1000 praças oa·, é excessLT&, O Sr. Drumonâ:- Sem duvida. 
ae o proprio uubre d~putado r~unhe- O Sr. M . Fülgencio:- Eis porque 
ceu que, para o ssrvtçu ~e: f~;lto com temlls prov,Jcado ~a discussllo.> em reta-
toJ• regularid11do, era prectso uma fur· çlo a este projecto; e enle~o que 'te-
ça de 2 mil praças pelo menos, ~ .0 mos procedido muito regularmente, 
def.:ilo que nota-se no corpo de pohc~a parque inspir.uno-nus no nosso dever, 
é a !alta de di~ciplioa, mu se a diSCI• a~m com i'to ofl'endar de forma alguma 
plína oào cresce na rasdo dá diminui· não so a nobre cmluóiss&o de forÇa pu• 
ção do numero de praças, qual o motivo blica, como a nobre maioria. . 
porque S~J quer diminuir 0 corpo de po· O Sr. Drumonâ:-Eatamos •-CODVfD• 
Jiclaf . . ' d' Procuremos, Srs., em vez de d1m1· ciuos tsao. 
nulr o numero ja pequeno de praças de O Sr M. Fulgencio:- Na verdade, 
policia, deacobrir u meio de _dar .diaci- Sr. presidente, como que nmos desani· 
plio:L a es·e corpo; e o meto é JUSta· mando um p~~oco no desejo ardente que 
mente aquelle que a comtoÍS$1lo apre- temos do collaburar proficuamente 
aenta em seu pn•jeclo. . com a illustrada maioria ou~ diverao~ 

Sr. pmideote, se a commt.ssl o est i- ramos do urviç> publico daoll1S& pro-
VeiiO çOPT~ncida. de que a força poli· vioeta. · 

• 



ANNÃii, 
Pvrqlll!, Sr. presidente, se as obser-

TA.çõ&i quo Cu·.nnos aqui tendem prin-
cipaluu~nte 11 economi~ar os dinbe:-
l'l>ll puhlicos nas tristi.:~Si:n:Js circutL• 
atanchu üuancdroa ern que n.os acbe-
wos. quarul·t a nobr·e rnaruri•i •lt:"ve 
tambe•ll •ller a. l.• a unir-~e À mi·•·•ria, 
afim tluqUjl P.JUpO·SO o, ruai~ po srvel 
o. ~uor do ·J•O\'o, é .,.tra n ~a vcl, drgo ou. 
quu 1111 n~.~.>So~s voz.s nao ~ejlo ouvidas 
p ,}a ruaiuria. 

Curo t-il'lliiO, Sr:s., quanrlo, "'' 2.• di~
cussa.u d • art l. • de · t~ prnjecto, prú-
vamtl8 â to~a ev.i:!onci.& que o nu moro 
d1f QJO 2,ruçu p:&r.t o corpO de policia, 
CoJtn o ·,]e. laü ti• guarda urb~na u 
nu&i"-o engajamento tle t•aisanos eslabe-
luu.ioh• 0 11 t•r••jecto, sen<t• era u uecessa-
rip l•ar·a at,t,n t~r p11rf~t laruento ao ser· 
Ti.;~· ola,prul'i ucia, 1111 !oenn~ atteo~hu·-u 
lantu·quttnlú era, p S$1Vt'l ua~ crr tr~ 
c.rcum-tanctas 1iuanceir11S urn que uus 
lLCblliiiOI , é wJtUti'IIVtll que a llolbrtl 
u1aiorru, n:l•• luu.lu tornado em c :nil· 
olt~ raçll" as nussus ubsorvuçõcs, vtesstl 
ain.ta aggravar mais.o projo:.:'to d11 for-
ça publica, augrueut:&niíu ;j() praças na 
gua:doA w buna ... 

Q Sr. Drumond:-l•so se justifiCõl 
com a uxt~nsd\) ''" provinda ~ . com 
o granrte. uumuru d •S suus muutcrprua 

u.sr.ltl. Fulg_eAcic ... e,o que é mlliS, 
creaudo o tl1reiró de refur.ma para os 
Qlliciaes 11 praças dessa gt:arda. . 

O Sr. Drt~mond :-Mai a comrnrsslo 
ja tleclar·~u lj u.e utlo raz questão de~sa 
idea. ·o Sr. M. Fulgencio:-Quaodo nó~ 
podimo~ economia.•, a commiss:lo le-
van.La-~e e pr.lpõe augmonto ti.· guarda 
urb&J•a e diNcl , á ro: forma para t<lla, 
PL'••f'OO o augmonto de d.olspeza em quan• 
tia superior a 20~000$000,s,.b o pretux-
t> de que a furça c xistente é de todo 
iu$ufficieote para o ~erviço lle guar-
niçlo da capitd! ... 

Mas, Srs., esta guarda uc bl na nAo 
existe ba 2 anoos e com o numero ac-
tual de praças nao tom feito cune-
uioutemenlo o serviço da guaroiclo r 

O Sr. Lemos dà um aparte. 
O Sr. M. Fulgencic:- i las, so nlo 

ha diohoirn, s>t nao podemo~ conseguir 
uru c.mtu dt1 ruis para urna p ·nte !ndis· 
peosavel nos ncs<OS di~tricws, q~JIIl a 
ruão porque estes guardas oao podem 
tllm~m Ct~zer um pequeno ~acrr6cio, 
qDoAudo ttstllo recobendo ~old '• pode-se 
dizer. orn suas c.ll~S l 

O Sr .. Lemo~-E' imposaivel roail· 
tirem ao serviço, sem alguma C •li•· 
~ Sr. M. Fulgencio:-Má.s, se o 

têm feito ha doua anuos~ poJ'ItUO nllo 
p tderlo fazel·o oo aooo seguinte 1 ... 

OS'·· Lemos:-P.>rque o serviço é 
8XC6111Vamonle pesado. 

O Sr. Jl. Ftdgm.:io:-Insisto a in-
da na ques\..o da incoubtituciuoalida-
de do projecto, porque della &$h mos 
convencidas. A nobre maioria po.le 
proceder c •mo entender, mu nós te-
remoa de votar pela emenda oil'erecida 
peJ~ noao IUustre collega, o Sr. X. da 
Verga. 

Declaro que Dlo concorrerei para a 
aggra va':IO daa d81pe.tas publi.:as nus 
tr •• tiss·mas circomste10cias em que nos 
acbamus. A nobre maioria pode pr-•por 
11. adop~ar um projecto 11Jiparatosu e 
dc$pendrosfl, como e•IA ... 

O Sr. H. Sales:- Em que é app:•ra-
toso? 

O Sr. M. F.ulgtncio ... mas nós ~ ta• 
remos IIÓ pela Cort,:.a absolutamente ne-
celSS&I'ia para uccorrer ã~ ooceaseda<les 
do sen iço publico. 

.O Sr. Paixdo:-Qual é a força es-
trtctamente neces~arlu 1 

O Sr. M . Fulgencio:-E' a de 1136 
praçae, ioclu!ivo a guarda urbana~ en-
tretant.J qu ••, pelo1 projecto e omonda 

.. ultrmameut~ uil't~recida, a (o)rça fica 
elevada a mr~ etre>ontaa praças. 

O S)•, Paaa;4o:-V. Exc. está con-
vo~nci~u de qae com es~a furça so Cu z 
perfertameute o st>rviço f 

O Sr. M . Fulgencio:-Nio· oara 
fa~er-ae o se.·viço com a perfeiçàó dt· 
&eJavel, talvez soj4o precisas, pelo 
mtluo~, 2000 praça·; mas é que nau 
osteuous em circumstancias que nus au-
tor sern a oreaçllu de uma Corça ap,a-
ratusa, .quando~entretauto, é cerf.u qua 
a1é aqur o servtço torn sirlo fei 10 cnru ·~ 
forç11 fixada nas leis anteriores, isto é, 
c!)m 1020 praças. Tomos feito o ser-
v.çú com menos de 1100 l"·ar_aa o, on-
t retsutu,agor• quer-se elevar a CorÇI\ a 
l::lOO pruças ! 

O S .. , H. Sales-Para attender ás 
C)ustant.es reclamções de Corça dos di-
ver~os JIOntos da proYiocia. 

O Sr. Jl. Fulgenêic:-A faliA de 
força provem do faotu de olo se te.r 
completado o corpo de policia. 

O Sr. H. Sales:-Eu desejo que se 
reduzllo todas as despezas, mas oaquillo 
que é possível reduzir. . 

O Sr. M . Fulgencic:- Aqui é pos-
sível. 

O Sr. H. Sale.r:- Nilio é. . 
O Sr. M. Fu'gencio:-Nót umoe 

de1pender tó cem a f~rça J~Ublioa, ae-



gundo ·o project••, quantia ~uperior a 
600 contos da reis ... 

O ~r. X. da Veiga:- Quaai 700 
contos . 

O Sr. M . l<'·ulgencio .•.. e V. Exc. 
c IIDI'r.·h~n lu qua uas nuosa~ Clrcum-
stauci.~s tluauCull' ~s actuaes é uma des-
peza fabulosa. 

O S1·. H Sales dá um aparte. 
O Sr. M . 1-'ulgencio:-Ntlv é porque 

a força 6xads em lei b&ja iusultic•t~nte 
no seu estado completo; é pQrque o qua-
dJ·o na:o está Cl)mploto. 

O Sr. H. Sales: - E' porque é insuffi-
cicn te. 

(H a outros apartes). 
O 81·. X. da Veiga: - Na maioria dos 

casos as reclamaÇ(Ics sAo contra a força. 
O Sr. H. Sates: - Sio IJOr falta de 

força. 
O Sr. M. F·utgencio:-Na maioria 

do3 ca~o• as rec lamaçõei ~Ao contra a 
força, porq uo, forçow é couf.:;<su, ella 
tem stdo ma1s elemento de desurdt~m do 
quo de or.tem. 

O 81·. H. Sales:-Eul:lo o ruelbor 
é olo haver Cvrç:t. 

O Sr. M. F ulge1wio:-O qoa nós 
precisamos, ja o ttmbu dito por diver-
ns vezes, oao é augmeotur a fu1 ç.t, é 
fixai-a em numero tal que facil1te a. 
obtensã.o de pessoal idoueo e mora-
lisado. 

Da que serve uma fut•ça dtl 1200 ou 
1500 !'raças, mas corupoot.l d.e bomeus 
de~mor.tlisado>, que. em lugar de !'re-
starem booa serviço; â polic•a, apenas 
s rvum para augmtlutar o num11ru dcs 
desordei ros nas lltffet·eutes localiuud~st 

Portanto, d.Jclaro que V.Jtamo~ cuu-
lra a emenda da nobre commissao, IJOr 
que nao estamos dispostos a c.1ncorr.~r 
cJm o nosso votu para nggra1·açau dcs· 
nec~sana das depez:a~.ljUandu us uussus 
cofr03 estão c·•mpletamente tis\cu$. 

O S1•. H . Sales:- Ainlla qu'! iEso s"ja 
indbpcusav~l1 

O Sr. Pai3:ao:- A c.>mmissAo nllo 
quer aggravar. quer melhorar. 

O Sr. M . Fulge11cio:-l':ó~ en tende-
mos ter cumpnllo o n t•S>o dever, e. oc-
br.~ maioria tambem cumpr•rà o seu, 
~te j u lge.r quo deve augmeotar a af-
fl •c.ç4o ao atllicto. ( M uito bem da mi· 
noria). 

i\iuguem mais pedintlo a palavra, 
enco1 ra-se a discu:S>:lo e é approl•a-
do o art. 4. • 

Seguindo-se a votaçllo das emendas, 
s!o appruvadas a 1.• o 2.• part e dll de 
o. 1, haveudo empatu oa vowçllo da 
11ltima par te. 

São rejeitad~ ns de ns' 2 o 3. 
A de u. 1 fica adiáda para ter nova 

dhcus,ii ·, n:1 Curma do regimento. 
EuLra em d iscus~ãu o an. 5 • . 
O Sr. M~noel • •i•ltJe ucloa-Sr. 

pr.,.;Hiuute, no at·t. & •. ora em discua-
sâl!• aut.ur•sa-lie o gu1·erno a eog~Jt~r 
pa1saoo~ para o serv1ço da JIOiicia rna-
utcipal na de!ic:uncia de furçu policial. 

Ora, DÓ3 sabemos que vet·Juca-se :sem-
pre o oogajaweo to o e paisano~ q uaodo 
o oume~o lle jJraça~ do corpo de policia 
nlio e:sta c•unpletu; então uà-se ao go-
verno esta nutorlsaç:tu, aftm ue que oas 
lucalitlades, por fa, ta de Corça jJOiicial, 
o lo se de110 uu fazer a guarniçl4i das 
cadeas e o serv1ço do pohc1amento. 

Mas, !JOia re.!a~:çuu dtlo te arL1gu, vê•se 
que _esta nuton,daçAo oao é ahuta·!Jàra 
uogajarem-se pa1sat:us qo .. n.Jo nau e:slt'jll 
cowvletu o c\u·po •lo !Juhcla, mso na du· 
llc1eDc1a tlu êorpo IJOII~:Jal. 

Ora, ja so Tê quo, t•mbora esteja com· 
pleto u corpu lle JIUiiCia, ainda o guver-
oo terá a faculda.!e de engajar pausa no$, 
Da IIDjiUI' t<lU1:18 d11 4:!.0o0$. 

Portanto, vou mandar à mesa uma 
emenda oestes termos. · · · 

C: l:.m Vt:Z .!O-UilÜCIIInCia do furça pO• 
llcial- diga-se- na prop~.~rçao das p1•a.: 
ças que fa lt.arem para o numero tlff'ectlvd· 
dO cvrpu l'lllil:lal - •. 

y~ju a1nda oo ~ :!.• deste artillo o se-
gunnt~ :-

c Com este serviço especial não se 
de•pontlorà em todll pl'oviocla mais de 
42:000 ... . . 
h~o e uma verdade! ra cxcrcsceocia no 

prvj~:cto dt! força publica, por que v. 
Exc. Mbe que a cumrnissau de orçamen-
to é qu~ tenl obrlgaçllu·de cons•goar na 
I:JIIlrl'apbo cotuptlttlute ,. verba para o 
pag.tmuo to da r orça. 

.t::lta Ul$tJOs•Çào, pois, não deve figurar 
no projcctu de furça publica e stm na 
lei do orçamento; en teado, portanto, que 
a llldJIOSIO,:Ilo ti>la 111a1 collocaí.la e vov. 
ofi>!rccúr uma emenda su:;>pr8$siva. 

Kspero que a nobre commissao,toman-
tlo em cons•ueraçào o que acabo de di-
zer, cuucoJ•rerá 11ara que seja coov~t
oieo t.emonte redigido o art. õ.• e sup-
prnmdo o seu !l 2. •, cuja disposiçao 
nau tem cabimento ao prujecto de !or-
ça publica. 

E' apoiada e entra conjuoctamon· 
to em dí~cussão a seguinte-

Emenda. 
Em v~z de-na deficiencia da força 

pol•c•al-·d•ga-so--na propuroâo das pra· 
ças que faltào para o numero efl'ect1vo 
do curp.> policial. 

Sup1Jrin.a-se o § 2. • do me~ mo a r· 
ligo. . 

Sala das sessõe~. 13 de Setembro de 
188·~-M. Fulget~ew. 

O 8r. Lemoea...,.Sr .. p~e~ideli~ 
• 



te, o nobre det~uhdu, qu '! impugnou a 
redacç:lu .lo art. 5.•, dt~stl·uu~ quo ton· 
teudia CJnveniuu te a cuoservao;.lu da 
autor sac;:t' 110 presidente da JH'UVIUCta 
para wutt·llt .. r vatsanu~ par.t u servi-
ço pu I da I, q uau•lu huu vusse u cee-
otdade de Cu rva uus localulade:~ uude 
oa dll~tllcament••~ uáu ustejàu comple· 
tos, e apr.::~llutuu u.ua em .. uJa substi· 
tuin lo us jlalunas- ua dulh:iuuela dt1 
furqtl ji.Jitcial-vula$ oeguiut~;~.-ua 
prop .rÇ41J das vraÇaS q O ti falta rum 
jlllr.A u uuutero ulfuct.vu do curpJ ll11 
JlUiiC 11 . 

Eutuudu •tnu est.& umeuda n4u pudu 
Set• uCili l&, jiOo' oiversa~ ra:.ões, que toe 
par .. cllul do 111U1to pu.o. . 

A aut .ti:~açuo, quo u pr..tJcctu dà ao 
pre, i luutu da pruv;uc1a l'~ra cuutr.A-
tar J.1 oisauus !'ara O li&rVl\iU jiOIICII&I, 
ntlu tuan vur lian s wplu:.meutu wau· 
\\li" 0 0 .11 L..td 1 U u:tt~rCtCII) d! jlf..Sen LO 
lei, u uu1uur•• d11 lOVO vmça:~ llu corpo 
du JJ.o lu.;.a p..1ra u rt!Sjlt:CLI VU oerV•ÇU 
Q I )Jr.JV.IICtli. 

Sabo:~ut V. Exc. e o· nobre devutadu 
quo 1001t.u VUZd~ um a.guma. lu7alt· 
Iludes, J•ur cu-.:ua.ustaucoas u:spt~cla""• 
OJ destac IIUtlUtO I uàu .uum " uuwtst'o 
dt1 praç~&:~ aual·catlu ua tabell_~& ..11 ga· 
ui~.&da l'"lo g ovuruo ,., tHD :uutta~ oc-
Cil11Õtls, :.ot t •rua uece,sana a lurç .. 
11ura diligon~1as. 

.\Ju1tw:l vezes taaubJIO ac•.•ntec.J quo 
o dest:u:;unentu du u1ua Jucalhl .. dto 
8 <tá COIUJ.Ilt:tiJ, lUa.~ II~U J'Ude 8t11' dÍ:I• 
trahh.lo ll..& guaniiÇ.&V da cadu~&, 1-or 
111 acharo111 ~Ahi encurrallo.; cruu.uu.u~ 
ianp JfLIIIItus, ~Al0uu~ . cum•Jemuadud a 
peuas grave~ e, uo eautautu, b~& ut~ces
oidudu de Ulll CtlrtU UUIIIt!fO du jlraças 
par..& >O ulfoctua t· ama diligeucto& pula· 
caul. 

Eas abi ; é ju.tame:tt e pa1·a prvver a 
esta oecess,dad" q 011 o J!rOJ.:CtJ cou~ag .. 
ua a aut.1rhaçlo, oem marc:&r u num"r.J 
dd va a~auos quo possâu •t!r eugaJadus 
durante u exercício d~& pre.eute lt!t, li· 
xanJ11 •i•uvl..smente o ma:tiwo da des· 
p.:z '· qu"' po.;sa e: r feiLa com este aer· 
V t \iU dt~termaoadu. 

;:ie vassur a emenda do nobre depu· 
tado, ~~rà tnanifestame.nte iosulficieote 
a autorisação, vurqu<~, como acabJ dt1 
diz.: r. vod .. d:ar-se a hypotb9$0 de e~tut• 
completo o curJ!O de voticaa e, uo em· 
tauto,ltavcr necesstJade iudechnavt~l do 
engaJavem-se,umbora pur pouco LOIIl!JU, 
alguu~ pais 1110s para u servtçll du dill-
g tmcia quu .e torne necessaria em qual-
quur luc.&liJaJe. 

V é, pol'tauto,o nobre aleputado quo a 
Jj o • - -

commieslo não ~ode absolutamente 
ace ta r a sua emenda. 

Quanto ü 2. • emenda, suppressiu do 
§ ~-•, que dispõe que com o •erv•ç' c~· 
i'UCial de engajaao~uto nilo se de·pun-
dt~t à I!W toda a pruvincaa m~Í$ d·• reis 
4<!:000$, cumpre-mo dizer u seguinte. 

Esta diapu•tçi!O, iuserida agora no 
projecto e que existe na lei vigente 
votada o annu pas,allo, nll·• tem absolu-
taaueute IDCuu vemeote algum, porq u: n· 
to,comu V .lhe ~abe,moita~ vezusdl ver-
<~us leas pruvwciae~ cre:lu de~peza< que 
,4u llupu1S con~lderadas na re~p~:ctil u. 
l'ul.lrica lla lei do orçamentv. 

K~ta tutlsma d•~p ·~•ç.4u,que está cun· 
tida na lei o. 2816, foi igualmente re-
produzida na lci n. 2815 •lu orçam n• 
a.u J•r.Jvinclul, como ~e po•le ver•fic·.r, 
hHIIlu ,, u. 8 .• dv § 4.• du art. 2.• 

Pul'lautu, a cvuservaçào tl'e- ts § 2. • 
oilo traz incouv~:ui .. uLto ulguau, uo c• 11 • 
t rarw, torna aiuda mai$ clara u iu· 
tijoç<lo da assemblea, de não perm:t· 
t ar que suja uxcudi.Jo o!1te crcd1Lu,crca· 
t.lo <~sveciulmente para uste ~erviçu. 

;:i11udu a~s•m, vê u nobre deputado que 
a curnmi~s:lo nllu pole aceitar tarnb: tu 
esta sua emeutla. 

Ningut:tn m:tis pedindo " p:1la vra, 
Oltcerrl4-~"' a discu:i&t••, é a 1oprovatlo 
o art. u a oJeuada a ewl'nda. 

l!:ut ra em discussau o art. 6. • 
O 8r. Xavie a· d o Velgo:-

Sr vao.,adt:nte, a e:tpenencia te111 n •li 

mosLradu qae as adulluistraçuf!S da t•r .>· 
viucaa, u1111saodo-se des~a cooce-sao da 
a . sembl•Ja para ult~rarean os regula· 
ulcntus dudus auteriurmeotc a serv1ços 
pul.lltc~s, usâu dessa autarísaçilo uuó• 
1oeu Laudo veucianen t •S e fazendo ou u us 
du~pl'ZI!.S. 

U ~r. Jlf . Fulgenâo:- Apoiado. 
O Sr. X . da Veiga:-Creao que n.io 

está no pensamento da asse:u~lea, u;\o 
ub:~ta.ut~;~ a generosidade que tem mun.-
tu. tJ.dO nu.t" debate a uobre rnator 1n, 
quanto á creao;ão do novas de~opezll~, 
que se augmentem os vencimeot,.s do 
cvrJ-O de P" licia .. ... 
. O :Sr. H . Sales: - Nem a disposição 
Importa isso; autorisa a r ever o regu-
lumcn to. 

O Sr. X da Veiga:-Autorisa a fC• 
voa· e alterar; o ~;overno pode uoss.~ 
alteração augmentar vouci:nentos ou 
q uaes11 uer uu tras de, paus. 

Nàv ba ioc.onvcu co~~~. Sr~. , o n 
accre.ceotar-s J áauiOd~a~ão-sm• , •" . 
mento d11 despcza- To.la a c11u t. lo.~ ú 
pouca nobtos tomp·•ll de di~aip,çiiO·, 
(Apo~!.ldos). · 



ANN.<1Be. ·aaa 
Oft'l)reç J esta emenda, Srs., nllo 

ob~taute a ro~joição compluta e ayste-
matica d-J to.!~ a• ou1endu que par-
tem da minoria . Oa facto' teem domuus-
trado que a 11lu. tuda maioria só quer 
o no~s • cuncurs• pura Ca1.er nnrutlro. 
(Apoiados áa minoria). Nt!nhum& dtt 
nuss:n med1of&<, uuuhuma do~ oo;.s&!l upi· 
nicJcs tem ~ido p.tr ella adoptada ; nD.o 
tem~s merecido a menor consideração 
ne~ta part-J Apesar dis1u, porem, Sr. 
pre.idente. cnot in uaremcs a cnmprir 
uusso düver e a pr.>viocia a todos nos 
julgará. (Apoiados; muilo bem d<l ~ 
noria). 

E' upciada e entra conjunctamente 
em di~cusuo a seguinte-

Emenda. 
Accr.lll.:enle-so onde convier :-sem 

a ugmento de venciweutos ou de qua l-
quer outra despoza. 

Sala da~ sesscJes, 13 do Setembro de 
1882.--Xacier ela Veiga. 
L O S r . Lemo•:-Sr. presidente, 
n:lo po~u absolutawente deixar dd im-
pugnttr a eurendll oãerecida p~lo nobre 
deputado. Se S. Exc. houvesse atten· 
dulu para o art. 5. • do projecto, nil.o 
a presantar.a esta emenda restnctiva 
da au torisaçâo contida no ~trt. 6.•, por 
quanto, pela .di~posição j<~ aoterio~uleo
te 1 otuda, e,til.o marcadus O$ veuclmcu-
tos lle todo3 os of:fic1aes do corpo dtt po-
l icia, superiores e in.fenores, o de to-
das as pr.u;a'l dtJ prtll. 

p .., r .:on.cguiutd, esta emenda ~ó tem 
por fim ma01festar d~sconfiança do que 
o pre~idente possa exurbitar da au tol · 
r isaçD.o que é dada pelo projacto e que 
Co' conlerida. ja pola lei o. ~816 de i2 
do Outubro tlu auno passado. 

O Sr. X. àa Veiga:- Se o presiden-
te pode alterar . o r<!gulamentu, pode 
alliJrl\r OS VOOCimentO$, 

O St•. Lemos:-Mas, so esta lei ja 
fixou os vencimentos dos of:ficmes 6 
praças do corpo ... 

O Sr. X . àa Veiga dá um aparte. 
O Sr. Lemos:-Nlu deu autori.sa-

ção para diminuir ou augmentar vou-
cimentos, que silo os da tabella anuexa 
e nllo os do regulamento. 

Os vencimentos são marcados na ta-
bella que fica fazendo parte inte-
grante desta lei, e nilo do regulamento 
n. 85. 

Parece, portanto, que é inteiramente 
oc1cU e inutil a emenda apt•eseutuda 
pelo nobre deputado, quo nil.o tem ou-

. t ro fim ~eu ao mus1rar desconfianoa de 
que o admioi.strador da província pode 
exorbitar d&ta autorisaç&o . 

• 

A maioria, ·porem, que ·absolutamente 
nllo tem esse rece1o. que forma do 
actua l presidente da pr-•v•ncia o ma is 
elevado couce•to, Habe quo S. Exc , 
lngo q otJ posta fazer· os•retoqu&$ de que 
prtJciS.l o regulamento n. 85, ba de 
proceder com toJo escrupulo. 

O Sr. X. da Véiga:-Mas u presiden-
te da proviocta é uma entid11de impes-
soal; f C hoJe é o Sr. Theoph llu Ottooi, 
amanhA pode ser outro. 

O Sr. Lemos:-Mas, se o gov:ern!J 
lmperi&l tiver de substitu ir o Sr. JJ'heo· 
phllo Ottoni, h1 de man~ar para aqui 
um cavalheiro tão digno como S. Exc. , 
pur•tue fel izooc.nte o partido liberal 
conta um numero conoideruol de ho-
mens da mesma bitola, 

O Sr. M o1·etzsolm:- Tem havido 
aqui prt!Sidentes l.beraes, que têm sof-
fn.t•J uppos•çao de seos correligiouarios. 

O St·. Lemos:- Vê,po•tanto,V. Exc. 
quo nàu podemos absolutamente aceitar 
esta em!lnda, porque ella imoorta ma-
nlf\!star descontiança de S. Exo. o Sr. 
pre$idente da provinc1a . 

O Sr. M . Fulgenelos-Sr. pre-
aidente, a emenda qutt a.:aba des..r a!Jre-
sentada pelo meu uobre collega .da mi· 
nuria tom pt•r fi m unicarnento resguar-
dar os cofres da província, e nol l& nlO 
vai a menor manifes tação de descoaft• 
aoça no administrador da província. 

U Sr. Drumoncl:- V ai. • •. :_ 
O Sr. J\1 Fulgencio:- Demai, ; de-

cluro â V . Exc. que eu teuho, ~q!q 
cer teza, ao meno~ . ra.sões mutt.o Cur-
tes para acredi,ar que esta autorisa-
Çilu tem rle ser executada por um pre-
sidente cnn~rvador (oh/ olll ha di-
versos apa,.les). V. Exc. sabe que o 
part1d0 libtJral está nos uhinros ar• 
r lllcus do -ua agonia. (Risadas). 

O S r. M oretzsohft.:-A maioria estâ 
conven;llla tt .:.so. ( Apoiados e não 
apoiados). 

O.')?'. M. Fulgencio:-A maioria estâ 
completnmeultl cuuvo~ocida disso. tanto 
que ja se nota alguma t risteza da parte 
dos uobres depuudos. (Riso). De puu. 
cos diu~ para ca as causas têm mudado 
de face . 

Como dizia, temos quasi cartaz& de 
que esta autorisaçãn tem de rer • 911'0• 
outada por um presidente oon,e rv~tdor 
o, portanto, nAo pode haver de nossa 
p:~rto~ nenhum pensamento de cooftança 
ou desconfiança política. 

Sr. pres1den te, nós temns tido um~ 
experieucia muito dura de que 8liu 
autorisaçOes amplas dadas •pela usem• 
blea aos presidente.... .:, , • 

• 



O ·Sr X . da Veiga:-'&10 fu nestas. 
O .Sr M . Fulgencio ... têm sido fu-

ne•tiss' rnas. 
Dia-o " nobre deputa-lo que o~ Yen-

cimon~ua d oiS otfici:tes e praças d·• corp~ 
de policia es tão ftxarlos na lei q uc pro-
mulgou-ao no anuo pas arlo e, purtnuiO, 
n:lo p•1dom •er ultorad·•s. 
~au é a~tsi ru, Sr. l' ''t!S:tlente .... 
o Sr. Lemos:..-!!:' aEsim. 
O g,., JIJorelz ohn:-C•>ntra isso 

pro te> UI•• 0 9 f oCto:l. 
O Sr. ,\1. Fulgencio ... e a prova 

e~tà uu regularneuto da iustrucçau pu · 
blica e nut~o~. quu por abi estão, aug· 
IDt'u I a ndo YencirnentO< de empregallu~ 
publicos. j ·1 fixado~ em bbella~. 

O Sr. H . .Sales:-0~ augmeuto< têm 
rart ido da ll~ll~mblea. 

O Sr. X . da Veiga:-E do g 1verno 
tambuu. 

O Sr . M. Fulgencio:- 0 govnrno 
tern nbusndo muit·•, a ugrnllutaur!o ven-
ciruuntos em rogulum .. utos, fJt.oG, ~ ujol
tos à apreuiu~,:Ao da a,somM~a, sdo por 
ella appr.•v11•l• •s. 

O Sr. X. da Veiga:- Peln regra do~ 
fiiCIO< CIIII·UrDIIllldos. 

O Sr. M . Fulgencio:-:-lói u que 
querem l< é resguar dar os c·Jfres pu· 
b lrcoa. 

O Sr. H . Sales: - :-lesta discussão 
querem m;~i:s :uguma cou:sa, que ~u te-
uh r percebi•lo. 

O Sr. M . Fulgencio:- V . Exc estã 
perfeitarn••ute ougauadn. 

O Sr. H . Sales:-~iio estou. 
O Sr. X . da Veiga: - VV. EExc. 

peccao por oxcesso ou z~lo guvernreta. 
O S1·. M . Fulgencio:-Sr. pre:s iden· 

t '· como J& dis ie, e: t rl u con:venci•l11 de 
quJ ~:st 1 autori~nção não vai ur exo 
cotada pelo Sr The·•plli!n Ott,.n i, po1e 
acrddito que br evemente teremos um 
presi•lente conservador; mas, como nao 
queremo; ')Ue pres1donte nenhum, qual-
quer que ~Pja a sua politrca, pos~a 
u.llu!14r d~st..1 a uturisação, tem•·S de vo-
tar pela rostricção constante du. emen-
da npresentnda pelo nos;o dist incto col · 
lega, o Sr . Xavier da Veiga. 

Pergunto eu : qual o mal que po·le 
result.Kr pam a província da cou:sig~a
Çtll', no projccto, da:1 poucas e mutto lll· 
nu~entus paluvr.rs da cm~nda~ 

O Sr. H. Sales:- 0 que ellas nllo 
t~ lll é llllluCencra. 

O S1·. Jlf. Fulgencio:-Se d'aqui nl'lo 
pode resultar mal p.1 ra n pr ovíncia e 
&ntes pode resultar proveito, deve a 
nobre maiur .a acei tar a emendu.. 

Jól cstatnoi acos tuma•Jos a ver rejei-

t ndas todas :tS nossas idota•, mas nãn 
esmoreceremos, continuar e on ú . a cum-
pnr o DOS'io dever, e a província que 
uva julgue. ( Muito bem) . 

O 8r. Hena·ique 8ulee: -
Sr p~es·dentu, estava no propo it·• tlu 
ullo cumar parte uo deba to do prcj l'C t'l 
de fi1açllo du for ça l' ubli-;a, que foi lun-
ga o a rlmira\'elme:rte explanadt> rra I • 
dtscuss&o, quo corr.>u umpla, ç .• m In-
terra liberda•l•·, e que ue ta :?. • t m 
3ido llevidamcnte •li.seuli•l ... 

Eutr~:tautu, vejo mo furçwlo n vit• ú 
tribuna para tlech. rar lJUil 11!\o p ~·u 
actu ta r a emenda •lu oubre rl epu t:r f,. , 
porque enxergo ndla urna manif<Js; .. -
t,:Au hú>~til ao l' re<ithmte d, provin~:in, 
um acto de d ..:sc•>ll fidnça. du suspnita 
manifosta o evid nte . 

Uevo tlcclarar à ns~emblun , q .1\l, 
com quanto >C Jcva en t.·tulc:· dns n t-
nhas palavr.ts, u é " r en :ldade, qJu 
pres to apuio decidi•lo à actu d ac!rrri· 
uistr·açllu,uou teuhu, eu troLa, to, oxcu~so 
de z~lu guvenrarn~utal, como qu iz fa-
z~r crer o n·•bl'e tleputa•lo. 

C •m·• V. Exc ~ .• uo, ja tive occa-i:to 
dol fazer Oi• posi~;:iu a um pre>idcrrtc 
meu co-reli0 r, nario. c. porb utu, uàu 
pos e ~er sus;•t~i t ulu d o! ox:ogerudu un 
u~o•_o q oe pre~to n • govenro, à ad. 
uunt~traçao dos muU$ urnig ·~ 

No ~ :1 em que eu en t~nder que um 
nrlmrntStradol' da província, seJa ell11 
qu~nl for, nã) tn:II'Cha tio con f, l':ui -
d!ido com os priocrpros da e•cul a 1 O· 
lttrC:I ljUd ~Compaufru, qUO ~U ar•~ rta 
de st·Ui prec-Ji to~, que viola a~ le .:~ 
dosta rHs,mbloa, u:to as executa 1:om 
lealdade, eu hei do tier, senil? o primei· 
ro , t.;to cdurçadu corno q ualiJ Ull l' rlo:1 
oobt'O$ dc~utndos em lcvuu tar a minha 
voz c •ntra cs e adrncnbtrad •r r. 

l$lo po•to,declaro quo v •. tn contl':l " 
emuwla, roc·quc. a té o pr .. :on ttt o il-
lustl'adu vra·i·lente àa província me-
r·cce tuda confiança da wai.>riu l!o~tl\ 
::.,sernblea, não deu moti vos por onde 
po~a .e r ~u - peito tle vir a f iula r 
qualquer l~i. não ha um acto do 
sua admirtis traçilo que so houve~,e 
afas tado Jos pri ncipio~ e preceitos lo· 
gae •. 

A emenda do nobre do pu facto é u rn 
dos nct<>~ tle maior oprosição que tem 
~pp<HIICrdu na pr·e~erne scs:;ll•>, por 
IS>O V•lto co:ltl'a ella. (Apoiados ; nwi· 
lo bem) 

o 8 r. xn, tier dn , .C!;go: 
-Sr. pre~ide •te, 1 •.rge estav11 tlr;p~nsar 
que a innoc ·nto m.:tlitla que offoreci á 
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considcraçào da ca'a ~usci ta.s<c a 
celeuma que observamos!... 

O Sr. H . Sales:-Fu7.CI' urna de-
claraçllo de voto niio é lev;uHar ce• 
leu ma. 

O Sr. X. da Veiga: - Sr. presidente. 
trata-se unicamente de acautebr os 
interesses ria lll'uvincia, de ..st:lb Jleccr 
na lei um embar.1ço á vontade capri· 
chosa e arbitrat·ia dJ <jual 'juer pre.' i· 
rlcnto, n quem caiba executar a nutori-
sação conferida no artigo em discass:lo. 

Quando serà exercida essa attri-
buiç;lo, Sr. prtlsidente, é difficil dizel-o; 
nonhum dos nobre~ deputa~os da maio-
ri.1 po le d·Jterrninar a occasião em 
que o governo da província ter:\ de uti-
lisar-~e d;l autori•açãu de quo trat~ mos, 
isto é, para retor.na do regulamcmo 
que rege o corpo pol icial . Pode ncai O 
tambem a illustrada maioria precisar 
o tempo qu 'J fermanecerá na adminis-
tração da pruvincia o ac tual adminis-
trador , quo lhtt inspira uma confiança 
tão i llimit:ula 1.. . Curtamente que nilu. 
A ent:dade presidencial é inteiramente 
impe~soal; hoje exerce o governo c• Sr. 
Dr. 'fheophilo1 Ottoni, amanhã viril 
outro. Qnom? E' difficil dizel·o agora. 

Por via da rcgr·.1, a~ ndminist•·uçõ ~s 
nio teP.m es tubi11dude;t. media do per•ouo 
admini; lrativo em no>sa provint.:Ja é,}., 
7 mez~s e poucos dias. 

Si observar·-se ninda uma vez essa 
media, é do cre r quo a admini; lraçã.) 
do Sr. Dr. 1'hoopuilo Ot.toni esteja 
muito proxima do seu oc~aso H a mus · 
moind•cios quo assiw fazem acredi tur ... 

Por outr.• lado,o.;ta confiança ill i rn i-
tada. aiJ<oluta, incondh:ional , pnra co111 
a aclminist•·açào provincial 1le tod•• n:io 
~6 harmoniia c un <) pensamentu crea-
dor das assomhleas provinciaes (tcpoi•t· 
dos da minoria). 

Si o presidente d:1 província, unica-
mente porque é l1·•j e um ci tlacl iio dis-
tincto , inspira à illus trada maio-
ria não ~ó conllança pessonl, co1no a 
mais illinutada con ll<~uça poliric3, 
amanhã pode ser o governo exercido 
por um outro cidathlo , quc nà•l es t~ja 
nessa~ condiçõ s. 

Por isso é que digo : este r;xce~sJ de 
zelo ...... o S1·. n. Sales: - N•lo é ext:e«o do 
zelo. 

O Sr. X. da Veiga ... da nobre maioriu 
para com oactual arlministratlor .da p~o
vincin po1e ser altamente preJUdiCial 
aos interesses publicos. 

SI, pelo simples facto cle~ta contlança, 
a i Ilustrada maioria impugna a omtonlla 
que olfdrecl, S1·s , seJamos logicos, en· 

trrguemo;; o orçamen lll •lr1 provincia A 
olaburnçiio n •·l•itrn ri:~ tlc S . F.x. f (apoia · 
tlos ela minol'fa) ; o pre~idente, as.~im 
.;umo ppde nurnea1· todos os fuocciona· 
r ios publicas pmvincmes, que disjX>nb11 
lambem liiscrlcionariarncnt.e, pnr um 
acro shnples de sua vunt..ule, dos dlllhel-
ru~ da pruvincia. Seja comvleLa e lug•ca 
a abdicaçào. 
..., Si n.o orçamento consta o qt1anlm11 a 
nssemblea vota para cacla set·viço, per-
que não vllnhi. no~se actn da assemblea, 
a illusLrada maim·in um (H!nsament« 1lo 
desconfiança ~ 

O S1·. H . Sales:-l\;lo é esta a quest;in. 
O S1·. X . ela )'eigcc : - Si a illus t.raç&o 

e o patriotismo do presidente ria prol' In· 
ela estilo supe1·iot.·es á auwnomia •hL as-
semblea pro1•incial na apreciação <lus 
interesses puhlicos. fOr::. mais lugico o 
ao mesmo tamp() mal~ commn<lo para 11 
a~sumblea .. . 

O S1·.11. Sales: -V. Ex esta inver-
tendo a quest.áo. 

O Sr. X. da r·ei{Jlt.. •. anu·egar clla n 
fructo da contr·ibu çãu publ ica. o resul-
la•lo •los impostos ü tliscl'ipção do patl·io-
t•snru o intelligencia dugoverno pro\·in-
cial. semp.·e sal!io e tmpec.:avel ... 

O Sr. 11. Sales:-:\. emenda de V. Ex. 
~Upf.ud que a arlministl·ação õ cnvaz •lo 
crear de~pezas n<h olecrt<l aolas no orça-
mento ; aqui é que cu vojn o moti\·o •le 
desconfiança. V. Ex. s up~ua af(uillo que 
eu não de1·o suppor. purque confio multo 
na presidencia. Seria um abuso inquali -
ll ca ve l se o fizesse. 

O S1· . .\.".ela Veiga : - Bem. ou aceito 
e 1·ou responder ao aparttJ olu U!lbre de-
putn•lo. 

S. Ex. acaba tle •lixar quo se !'in um 
uhuso inqunlificarel pnr par·te tia arlmi-
ni• traç;i() se ella exco•losso n:1 dotaçilo 
•los tc ~O I' I' i ~" ' a 1•erlm ros r ccliva ri o or-
<:.nrnentn. 

Pois desde ja emprasu " nolrro <l epu-
lauu, S1·. pres~tlento, pa1·a na •liscussãtl 
uo orçamento provincial contes tar-me 
quo os presidentes da actual s ituação, c 
mesmo o Se. D1·. ·r. OtLoni, tenham 'lr"-
ce•li•lo 1las V(l rbas orçamentarias. 

O S1·. Jl. Sales: - lsso 6 outra questão. 
O Sr. X. da Vei(la: - E' a mesma. 

( ,., poiados). • 
O S1·. JJ. Sales:-\'. F.xr.. está invel·-

tendo a questão; a~sim n:ln se pode ar-
gumentai·. Uma cousa é augmental', 
creando <lespezas no\·as, que n:lo est!io 
\'Otadas, o outra c•ousa é ser forçado a 
exceder uma l'crba ;otada, por· insutll-
ciencia ele quola. 

O S1·. X. da Veiga: - F.' a mesma i !le-
galidade. No C.'\so em questi\o ate a i lle· 
gl\lidndo é meoor, fiOI'q ue a assemblea 
liA ao adm inisrrallor da província a fa-
culdade de al terar o regulamento do 
corpO 1le policia; f11so ruclo autorisa-o n 
alterar a t)lbella respectiva, que do 
mesmo regulamento é parte in,egran~e 

~ . 



• 

O Sr. Lemos:-Nllo apoiado;no :1rt. !?.• 
ja ficou essa tabella Incorporada ao pru-
jectn. 

O Sr. X. aa Vefga:-Até á reforma. 
Depois desta prevalecerà a que for adap-
tada pt~lo g.o verno. 

Ora, ~e e~ ta concl u:lio decorre da pro-
pri" aulurisaçao que t n!.lamos de votur, 
o aiJu~o do ~ruvoruo seria muito mAoos 
lamentavcl e menos saliente do que os 
abusus do que a assemblea deve ter co· 
nhecimlln l" peln lei t ura do relalorio 
presidP.olcial, isto é, o excesso enot•tul! 
de diversa~ verbas do orçamento, n..t s 
quaes n presidente •la província n.l·• 
pudia legalmente abt·ir ct·editos sul'l'lu-
menLKN~ 1muuo bem ela minol'ta). 

o Sr. M . Fulj/ellclo:-Apoiadissimo. 
O Sr. X. da Veiga: - Entretantu, . u 

pruvnr~i na di<cu~3'''''1o nrç.tmentu •1110 
no exercício liqui•h\•lo olo 1:!80 a 1''1 
houvo excesso illogal •I·• v·•rb •• ' '"s 
despez.as em quantia 'uperior a 400:000$, 
o que demonstra que, apesar das cau-
t }Jas da a~semblea provincial, taxan.Jo 
as verbas em que o governo pode llbrir 
creditos supplemeotares, apesar des~a 
cautela, digo, os governos têm abu~~ttlo 
escandolosa e audazmente. 

Ora, se com estas cau tolas o gover-
no t ·m abu-a•io, é de ao.hoirar que a 
nobre maioria impugno a ementla •lu 
qu 1 so 11 ata , qua Ltnde a salvaguar-
dar 01 cofres publicos de uovos abu-
sos ti v mosmtJ genero. ( A poiactos) 

S s. , 0:\o desejo . alongar- me; mas 
quizera quo a nobro maioria, dando um 
louva vel testemunho de seu patr iot ~
mo e d11 uma d1screta e prudt~nte po-
lith:a, acautelasse melhor os iut~res~e~ 
linanceirtiS da pruviucia, para quo, 
Sr prosíolonto, não s~ possa reprodu-
zir a toda hora, ue; la dosmoralisa la 
~ituação que atrav11ssamus, e com per-
fe lo cabimento, as rala vras com 11119 
o padre Vieira estereotypava a phy-
eio .omia polí tic 1 do Bra~ll de seu teut-
ro, o Brasil colonial, quando dl:s~u: 
• Ne;tc paiz so ha uma intdligeucia, 
uma ,·ontade, um di• e ih e um p •-
dl' r :-a iutelligencia, a von:adc, o •li· 
reltoo o poder àequem governa. (Mt,i-
to bem) 

O 8r. Dron10nd:-Sr. presi-
dente, voto cont ra a emenda du meu 1-
lu;trado collega que acaba de fallar, 
porquo entendo que olla envolve im-
mecliaLa ho!tilidade ao digno adminis-
trador Ja pr..t\'incia. (Apoiados). 

A tê hoje, nos ta cas 1 tenho mantido 
a m utha l'"s:çao governis ta. Govcr• 
oist:•, Sr. presidomte, porque entenjo 
que o illustrado prl)sidente da pr.>vin-
CIIl se in~pira nos mais altos seutimun-
~us do dedicação 11 umor a província 

que represonhmoi o qne S. F.xc. :t.d· 
miní~tra com tanto zelo e de licaç;1o. 
(Apoiarias d11 maioria) . 

O Sr. X. da Veiga:-E•t 1 ,I d:ca-
ç;\., a •IS q'·•Vflrll •S é ;dtntOCIIIC ,to't'}IJi-
cial uo~ intercsie~ pro,·inc ~le$. 

O Sr. Drur.:onà:- E' .ena a m.nba 
po tç;\"; e :.sim, acroclit:twln •tU 1 S. 
Exc. s:ohcr:i zelar dos int1·N~~~" da 
provinch, resguardar os cofro< t•ubli-
c:01 elos b ·te~ quo lhPs pns;~o ·~r ati-
rados, n io l'~'~~s" vutar pela cmt:ll'l:l do 
uub. o do•putado. 

Mas, ~e ou apolo dedic od.lln··nl.: o 
Sr. [):o. Thcoplulo OttO!li c :tt·r..:.lito 
que elle tem" apoio f l'ttiiCII c lo li d.a 
maioria tia CllSa (apoiados), não levo 
rneu aroi .. n pont" ele votar ~y•lcmati
camente co:1~ru tud11 que Jl" : t r rios 
bancos •la ••ppo$iÇllo, oltJ<•Ie qu · rm ten-
da ljU•o :1~ 111cd ""' •tllo ole lá du:um 
con~ult lu int :r'tJ>SO< publicas o res-
guardao ao mesmo tempo os co ' res da 
província. 

E' por ÍSiO, s .. ~ ' que atnda ha pou-
co, SGpuan'lo·me "" mons illusk .. dos 
collegas do bancada, votei pei:t. oman-
da apres.,ntada P• h nobre opp~s·çllo 
dimmu h In ·• numer" de pr.1ç ts d~ 
guarda 1. rb.1n:1. da cap' tal e ís lu por 
que, Oll ·c•·vandu • s factos autot·i .. res 
c n ':iaL•sfu•,:ão o lu serviço pullll..:ol que 
tr.•tn-111 olo \' Otar, che~;ue1 an conhe-
cimento de que nllu htvia r •. slo que 
justitica.sse e3Su uugonento. 

Votando assim, Srs., procure:i conci-
liar o inrcres~o publico com os lnteres-
~es oco no mie •s da provi ncia. 

Não m ouifestei-me de modo ai «um 
em oppos ção â nobre commis~ii·J •lo 

0
for-

ça pultlic.•, à qual me ach 1 J•t'rfeita-
uumtc lignJo, !JOI' isso qu1 a c ·~a •alie 
quo, fun.Jamootan•lu a emenda, :-to é , 
o augmonto de força, nem a i li os tra-
da commtssào doc laroa que fazia de 
su:. pa~ ;ageu1 que3tão de confiJnça, 
uetu tampuucu a prop 1sta enviaria ptJio 
g•ovcrno cuns.1gra o a ugmento, como 
fo'lgu dtl d zcr e pode-se vor iflc u· pelo 
e1ame da mesma. 

Sondo assim, Sr. prcsiuen te, o P~lln
do ro>ohoi lo a manter o voto que •lei 
sobrtl a emenda á primeira ,·oz que 
sobre c~ la pronunctet~mo, por ls.·o 'IU9 
ficou a•hada a sua declillo, om \' il'lude 
de ompat•J quo so doJ na votnç:lo, •ltJ-
claro ;i cn•a que, para continuar a as-
sim prnct1Jer, iulluom em me'• ospidto 
o grandu tles~jn Je aLterulc:- n•·s 111t~· 
r.ss~s d·• prll\'inci:\ o a oc...: CJ .... a ,1ue 
enten•l" 1 du:·-so fuzer . 

:-lão V<~ • t&i.~J a monor tn1:Jifcsta-



ção do dosconfi:lllçn i1 nobre Mmmi~s;lo 
do força publica, 11 muito menos no 
digno admini~ ~· atlur o la pruviuciu , a 
quem até hoje tenhu npoiudo sincera-
mente e continuarei a fazel-o até que 
ID•• c.mrouça old quo a minha cligui-
dudo! e os iahresses tla prov111cia me 
acon~elham uulru procedimento (mtúlo 
bem); pc)rque, sr~ .• po .- maiores que 
~ejão os te tu los qne tenha o Sr. 'l'beu-
philo Ottoni á m inha confiança e aoni-
sade, destle que eu vir que S. Kxc. 
:Hicrilica os mteresse.; da províucm , 
ou não desoonpenba, corou é para dese-
jar, sua nobre m:ssão, nem um mo-
mento sequer manterei o meu apoio 
il sua adrninis lroçàu, ante~ tomarei 
aquella po:~ição que me upontarem as 
convenicncias da província e a minha 
cl ignicladc. (Jlfuilo bem; muito bem). 

Nioguem mais pedinolo a palavra, 
encerrn->e a discussão c é approvado 
o art. 

P tocllclendo-se â votação da emenda, 
ó est<~ rejei Inda. 

E' app• ovadu o nrt. 7. • 
•\1 edicla lie eslalislica. 

Eolra em 4.• Ji~cuss:iu o pr.>jucto 
n . 4 e atldltivo.;. conten lo cli rcrsns 
emendas de estatística. 

O Sa·. Z ucnr•ioM:-Sr. presiden-
te tenho ne.:essidada t!e dizer algu-
m~s palavras sobre o additi 1'0 u . !J, 
que ~e acha em di>cussâo e que deu 
lugar a tào caloros•a deLate om uma 
das se~siies pas~acla>, ~endu J:lOr alguns 
co llegas considerado ab~urd•a. 

Esse additiv.>d iv. o seguinte:- « F icão 
pertencendo à Jrllg uoúa lia c1dado 
do Abaolé, desmuua braclas da de D .. a·c:s 
do lnc.laiyà, as fazendas de ..... 

Sr. presidente, estas fazendas ja per-
tencem a freguezia do Auaetó, mas so 
na parte ecclesiasti~n ; cnttlo, ~pr<SI!II· 
t.Rndo aquelle aaldlllvo, era r~anhn In• 
tençAo passul-as ~mbem 11~ cavelpê!~a 
a rn11sma freguezaa. E creiO r1 ue n;,o 
errei o meu alvo; transferindo as . l'dfe -
rial •cs fazend as para a froguezw. tlu 
Ab.1eté . rne parece •1ue a trau~fere•.1ci:1 
eomprehenderà tanto a parte ecclesms-
t ica, como a c i dl. Assim, ente.udo que 
esta transferencia de.ve prod.uzar todos 
os effeit•J~, tanto ecClesrastlco~, C1liDO 

civis . 
Assim po>is, Sr. presidente, nãO tive-

ram ra>liO os meus dignos c~l~egas que 
Interpretarão aquelle add1t1ço co:uo 
ab, urdo. Furão S. Excs. que labo· 
r ar am em complet ) engano. Respeatu 
PlUito a so~ 1\lustraçao, mas nllo posso 

me con furcnn1·, nn~ l:t rnrtr , com o seu 
pensar. 

Entretanto, para salvar nlguns es-
crupulos, mandarei uma omencla. Pa-
rece-me 1(\16 aioula é tellll\11 de fo,zel-..? 

O Sr. Preside,lle:-Cr~i·> que não é 
possiv.,l ma i$ acei t;u· emcntla. 

O S1". Zaca1·ia.s: -:-losso casn não 11 
mandare i, mas entendo 'Jile deve pas-
sar n meu acltlit vo, por que acabo de 
mOitrar quo elle nllo ct•ntom absurdo 
ulgum. 

Assim, vnlarci cont•·a o parecer da 
commi•S•i~ , qua mnnda supprimir o ;ad-
ditivo in tot1m1. . 
"'Esta opinião, $ rs .. eu ja a tinha ara-
nifosta .1o em aparte qu:111clo fallava o 
meu digno ~o llcga ele di~Lr(cto; ma~ 
infeliz·ueu to P.•s~ aparte. n~o. ap~nrêceu 
no 1lc scur~u •le S. bxc., talvez pr.r Oiio 
ter siolu ouvido. po•to que e'U o tivesse 
promwc•atlu hem &!tu e precisamente. 

Em loulu .u caso, Sr. pre:sídonte. c~;eco 
es ta r demon>trado que o meu :ad<litivn 
n;\o encerra nm ahsurdo o que, portan-
to. deve S!lr ellt! approvatlo pela assem-
blen. 

E' o ctue li ulm a dize1·. (.lfuilo bem). 
O S a·- Zacn a•io~ (pela O>Ylem): 

- Sr . pc·, s deu te, eu de~isü do apre,;en-
tar emen.la, p:>rq uu V. Ex~.:. obset·vou-
me I}UO não era mais pos,;lvel; entre-
tunt•l, lembra-me agllra que a mesma 
em . ndn foi ,a proposta pelo hoiJ rado 
deput;ulo rosidcnto nesta capital, quan-
do S. Exc. requetcu qu(l o uddilivo A 

projecto volta~sem a commisslio de re-
dacçau; cl!a es t:"1, portanto, no cn~o de 
ser admittiala e por isto peço á V. Exc. 
para a aceitar. 
O ~~ ·. Presidente:- 'l'enha a bondade 

de ma n•la r n emenda. 
E' npo:ada o entra conjunctamente em 

al.scu,Siio a ~eguinte-
E'menda. 

c Accrcscent~-so antes das palavra~ 
-frc;;uezca da ci<lado do Abaolé-a 
pnlavr;t-listric to.- .1. Zacarias . ,. 

EuC91Tada a discussão, é 1 ejeíh4o o 
p:1recer com n emenda da commissao e 
nppcovado o prt•j ecto com n emetula do 
S r. A. Zacarias. 

Pontes. 
Continun a~. • discussão do projecto 

n. 40, que nutorisa n const rucçi'io c con-
certo de dil•et·sas pontes. 

Sao lidos a apoiados os segumtes ad-
ditivos. 

N. 26. 
Olfereço como additivos os proje• 

ctos ns. 2'33, 200 o 261.- .lf. Fcncstino, 
• 



N. Z7. 
c Olr~reçl como o.dditi vus os projc-

ctoa os. 45 53e54.-Wenceslao. • 
N. 28. 

F ica o g 1vcrno da província autori-
aadll a ddponder pela verba-ubra~ 
publicas-a quantia de 6:000$, coa• 
a cuAstr u çao de uma ponte sobro 
o riu Iins Murt s. uu Jug.1r dennmi-
n.adu-Oapao Redondo-, 1-roximo á es-
tral1a elo fe rro d\Jeate 11u Minas; rcvo· 
gal1as a~ •li~p ·~cÇ(J,·s eco cun trar iu. 

Sala ela! SCJSS06•, 13 de s~tcmbro de 
1882.- G. Penna. 

N 29. 
A c t. 1 • Fcc~t o governo da provio-

cia 11uturiudo a despender pela verba 
-obras publcc..s-a quantia du 2:500$, 
com a construcç to 1.1" um:t poute >O· 
bre o r co Prata, no lugar d.-nomiuado 
- Vau du coronel Pco- na estra<fa '}Utl 
da cldade d•1 Po'llta vuc á p:trochia do 
F r uctal. 

Ac·t. ~ • ltavogi·J-se as disvosiçüe~ 
om contrario. 

Sala das so~soes, W de Setembro de 
1R82.-A. Cesario. 

u 8r. 81hre•t.re Ferraz&-
Sr. prot .dente, peç>~ dou· mluutus du 
atttbçao da casa para justificar um 
add.t cvo, que vou ma.n lar â me;a e 
que tral.ll d<1 uma m~ida de necessi-
dade urgente. 

E' a seguinte. (lé) 
Sr. pru~cdeute, ha entro~ u muuici-

pio de Ayur uoc:c, dusta jlrovincia, u 
a cidad., dt~ ltoseude, ela pr.•1•ic:cia do 
R 'o de Janeiro, um commercio bastante 
Importante e animado. · 

Kntretunt•J, as commuoicaÇ(Jes entre 
esses povos c·stao q uasi cortadas, por 
falta Llo um:t ponte sobre o Rio !'reto; 
as sua~ relaç<Jes commefciaes turuo.o-
ae difficilimas, porque a pa:;,;agem UC$SC 
r io é Certa vor meto de uma barca, que, 
alem do mcomrooda e di•pend•osa, 
torna-se até perigosa. 

E' uma medida reclamada in~tnnte
men te, e uom ju$tiça, pelos moradores 
de Ayuraoca e especiaimeute pelos da 
freguer.ia da Boc11ina, a que serve mais 
imr:~e~ ia tamen te. 

Uma ponte de 150 palmos de l ar· 
gurn, que ex istia utcs~e lugar, foi com-
pletumen to ri esc ru c da pelas encheu tes; 
os seus peg<JPs ainda existem e podem 
sor u pro v .:i ta dos. 

A pNvineia do Rio de Janeiro Cez 
uma estrada até âs divi~a-; coco a noi8Sll , 
na qual gastou n1o pequena quan~ia; é 
justo, porlanto, que ola nosa1 parte t.~m
bem contr ibuamos para quo oao se in· 

terrompam as cummunicaçüos ont~o 
uque'h~ loc..'lli.dades, manda.ndo cou-
stru•r 11. rereritla poute. 

OJ 1Jabitantu6 da freguezia lia Bucl.i · 
na, subrotbdo, Sr . }li'Osideute, ela· 
mao contra a falta, ja nao dtrei do 
e$trudas, mas d01 canunhus, e elles têm 
ru~a .. ; eu couh'!ço urpullas lo: alldal1o$, 
conheço as au~ts nece>sidadt!s, sei as d f -
Hculdades com que lu tao. 

Assim, sendo uma medida de illco:r-
te~tavul ju. \ iça e urgente, espero quetL 
a'~emblt:a u appr·•·Vao à. 

O Sr. R. da Lu.;-:-E' muito ju~ta . 
:ià·1 lid ~ :1 e apoiado>~ os seguinies-

Additivos. 
N. 30. 

Ar t. uuico. Fica o govuroo autori. 
s ulo · pela verba-Jbra~ publicas- , 
mandar fazer, de~Je ja. uma punt<~ uo 
Rw Preto, na estr .• cla que ela fr•egueziu 
da Bocainu, do muuicipco da Ayuruoca, 
se dir1ge para a citlarle de ltescnilc, 
gasbntlo com e ·tn obra uttl clcz contos 
tlu reis; rovuga·las lii do ~puscçõ(lll cur 
contrario. 

Sala das ses,õas, '13 S~tembTo do 
188~.-Silvestr~ Fe,-raz. 

N.31. 
Art. Fcca v presid~n te Ja vrvvin-

cia autorc:;at.lo u. desp.n ler pela verba 
-obra~ publ icas-a I{Uaotiade 16:000$ 
co cu a cou~trucç:lo de duas ponte~ ~obr .. 
u rio de S. Fr.u•c•scu, umll na freguu• 
zia llt! P cumhy, tJUlra Da rreguezi I 
de S. lt•1q ue. 

::.ui~& ll•s ae;sües, 13 de Sotembro de 
1882 - M. J. d'! Lemos. 

N. 3~. 
Art. F•ca o fresiclcute da pr<Jvincia 

nutot•isnJo. a despeo l<J r pelo vorl.la-
ubra~ publ:c...s- as >Oguintes quantia-: 

3::>00$000 com a llesob 1trucçllo d~.s 
r io·s C .. bu Verde e Mu;ambu, n•u mo-
nici pio; de Cab J Verde e A I rllnas, e 
l :OOU$000 com a r,ocon~trucç&o da 
ponte sobre o rio Cabo Verde, no ca-
minho que desta cidade vat a Alfeaa• 
11u luga r denomióado- Poute do CalJ~ 
Verde. 

Sala das sesoões, 13 de S"tombro de 
18:!2.-F. Navurro. 

Encerrada a discussllo, é approvado 
o nrt. 1·•. ' . · 

E' igualmenlc approvudo o art. 2. •. 
Segumdu-se a tlbcu~sao dos nd-

di tii'O$, silo to los approvado;, cada 
um por sua vez. 

Vão A mo•a, são apoiados c sem ·'c-
bate approvado . os liPguiutes-

ll 'JUeJ i numlos. 
Requei ro qu .. , destucado tio p ~oj•·ctu 



o additivo n. 1, Mja recligi.do em separa~ 
do para a a. • di.cuas!lo e em uma só 
propoeiçlo. . • 

Sala d&• _aeJSc'Jes, 13·de·Setembro,de 
1882.-M. FNlgencio. · · • 
·~u~i•o a red:i~o em separadQ 

para I 3. • dfseu .. 1 do~ adllhiYoa DS. 
2, a. 4, 5 e 30, em uma só ptopoaiçao. 

Sala diiS seasões, 13 de Satembro de 
188~.-Drumolld. ~ 
Apr~ 1 <k projecl01. . 

Slo lidos e vlo a imprimlf os se- · 
guintes. 

N. 2a0. 
A commii~lo 2.• do Cuenda, â que 

foi p1'888nte o oftlcio do secretario do 
gov<~rnu, acompanbsdu do requeriman-
w, em que o V1g&r 1•1 José ·Antooi? Ro· 
dríguea pede indemnisaçâo da qu&n· 
tia de 2:045$000, restante do que des-
peÍideu com as obras da freguelia de • 
N. S. do Rosario da Alagoa, termo da 
Ayuruoca; 

Coos:dera oJo qu~ a obra importando 
em · 4:317$550, sô recebera ella da.f&· 
brica e esmolas do 1 li e i~ a q u•ntta 
de 2:271$665, como se verifica lla con-
ta e documentos apre..<entaldos, pelo 
que resulta·lhe um Mldo ·a favor de 
2:015$895; 

Considerando que o templo ja do ha 
muito neceSiitna de concertos, como 
!Ora reconhecido 1 or esta assamblea, 
quando vôtou a lei n. 2624 de 7 do3 
Janeiro de 1880, concedef!dO para 
esse fim a quota de 2:000$000; , 

Considerando quo nllo fura ~lla en-
t regue e nem applicada ao ftm destiua-
do,ll que o ped1do ora feito,a lem de n1o 
ser lXCessivo, é justo, por terom sido 
feitas as dospezu ex 11i da referida lei; 

E' a tco:nmissao de parecer que se 
adopte o seguinte projecto. • 

A as;emblea legislativa provincial 
de Minas Geraea decreta: 

Art. uoico. E' o presidente da pro- . 
vincia autorisado a maudar,pela verba ' 
-uLras publicas-ou n det\inada a.o 
cumprimento de lois especiaes, iodem-
nisttr da qu:wtia de 2:045$895 o vi· I 
gario Jo-sé Antonio Rod.ru~es rc5tante 
d 1 que tJeapeodeu do!» .e. da ma-
triz da rrl•guezia de NO!IIl o hora do 
Rosario llà L11goà, termo da Ayuruoca; , 
rev.>g11das as dist>aições em 'cuntr'arlo. 

Sala das cvmmutaõ~s; 13 de Setembro · 
de 1882.-Santa Ce~:ilia, J. P. Xa· 
11ier da Veiga · .. 

. !i . . 281. . 
. A 1!18:ublea legislativa provincial 

de Minas Geraea decreta: 
,. rt. IID\co. Fica elevado 1 catego- . . 

ria. de f1'eg11ezia o di.lricto poÜciaLde 
N S. da Ptedade, tondo por' 4í•isu •• 
meJtrnl• d.oo<ilc~~~~ dietricco, :.lperten-
cento ao muoicipiu dal Ponte N'.,.,.; r~ 
vojtatla~ as dispQ3içGaj< 11m contrario. 

!UI. das ses.õ~•. 13 dll Setembro de 
1~ . . . 

N. 282. ' • 
A assomblea l~islativa proviiÍ,(ial 

d u · G 1 • 1~ • , _l' ' • 'I e -•nas era~s uecre-.: 
~rt 1.' · Fica~ 'desmwnbr~dú ~.do' ' 

dis1ricto do OnÇ&, munfc!t pio ~e ~:. Jollu' 
d'El R41y,e per~nc"ndu'ao· dlblricto 'd~ 
S. José dus llheus, ~uníci~iô ãe.l3ar-
b.lcena, as f.tzen!lõU de D, Anâa Joa-
quiua de Campos, Francisco Rodrigues 
Campós, .Donllcian • Ferreira do Naa-
cimento o Joaq'uim Jotd de Pn'Ula\ s~n
do seus limites :1s ~roprins diVisai ii:ls • 
rcforidaR fazend&ll, · , 

Art. 2.• RevogiQol8 'rlls disposições·: 
em contrario. · ·· . • Sala lias ses.ões, 13 de Setembro ~e • 
18~.-Bias Forle$ . • .. 

N. 2as: 
A n!Homblea legiSlativa 'provincial 

elo Mintts Geraé5 decreta: ' ... ' 
Art. unicJ. Fica creada . uin,a es-

cola de instrucç4õ pr}tnaria , para o 
sexo masculino na povoação do Bu-
rity, do districto de Montes Claros; re· 
vo,;ada1 as dispósic;ões em contrario. 

S. R.-Sa.la das se~sõe~. 13 de Se-
tembi'O d~ 1882.-A . . VCltoso, : Sales 
Peia;oto, M oret~soh1l, M. F" /gencio. 

N. 284. 
A aaaamblea legtslativa provincial 

d l Minas Goraes decreta : 
Art. unico. Fica transferida ·,da 

freguuia do~ Remedios, município de 
Barbacena, para a da Capella. Nova,de 
Quel uz, :1 fazenda partenceute ao ci-
dadão Antonio de SOusa Amada, deno-
mina1a-Boa Vista; revogadas as dls-
pos:çJes em contrario. ~- . 

S .la das sessões, 13 de Sétembro de 1 

1832.-Moreüsolm, Nelfon, R. · c(a 
Lu~. Kerdole, M. F,ulgMCiQ. . 

N. 2d5. 
A nssemblea legislativa província 

de Minas Geral!3 d~reta: , • • 
Art. 1. • A gratift~çlo .. e;ttraor-

clinaria da,6.• .parte do orden~ ~. u •, 
em yi rlude da purlaria do govaru~ llo 
21 ele Julho chl 1876 e arl. 96 do re-
plameotlo n. 70, percebe a professora 
da aula pratica tlo sexo feminino da 
escola ~orma l da capital, .D· .Amaija 

~ Etbch10a &rnbau!~, ser-lhe>b..f!~ 
d884e a data em · que hounr .comple· . 
tad.o 15 annos de serliQOS 119 magis-
tertn • 



Art. 2. • Fid6· retogadn u dis~ 
aloJei em cootrario. 

S .la du een4el, 13 ele Setembro de 
1832.-M oret.nob. 

N. 286. 
A aaemblea legi1latin pr ·v'lnclal 

de M•na~ Geraes • decreta: 
Art. unico. Fica creada uma ca-

deira de i111trucçlo primaria do sex" 
m •seu li no na po ... oaç&o denomlnada-
C.rreiru-,maniclpio tle Ouro Pro:to ; 
re ... ogadu •• J h posições em contrsriu. 

S•la du sefllhs, 13 de Setembro d~ 
1882 -Morets1ohn. 

N. 287. 
A usemblea legillatin pro ... incial 

de Min·•s Geraes decreta: 
Art. unico. Fica creado na .:omar· 

ca do Rio Novo o lag11r de official 
privutiT" do r~iatro de bypolh11<?'• 
tia tnettna comarca ; reYoga4U u diS· 
l"'•içõe• nm contrar io. 
(lo) ~la tlU _sessõu, 13 de Setem\)ro ~e 
T"õg-...-Pai$do. 

Sendo da<lu a hora, o Sr. presid~:nte 
marca a ordem do dia segu1nte e le· 
Yuntu ll $e~>IO. --
28. • SESSÃO ORI.IINARIA AOS 14 OE 

SETKMBRO DE 1882. 
' . PRBSIDBNCU. DO SR. B.a.alo DE CoRO• 

lU. NOEL. 
SUMMARIO:- ExP&DI&Nn.- Pareeoreo. -

RodaeQC'Je• fioaoo.-Pedido de io(ormaçlleo. 
-Requerimenlo do Sr. X. dK Veiga.-Dia-
cunoo du• Sro. llru .•. ood o X. da Veiga.-
Or.Um o/4 dia. - 2 • leitura do projeetoo.-
Força polieiai .-P.atrad~<l de (erro Uni~o 
Mineira e Piau.-Dioeuroo do Sr. Ri ao For- ' 
teo . - A.,.-eotadoría.-Prolongamenlo da 
eotrado. do Pio.u.- l'ooturat. -Tranlfereo-
eio. de fanoda. -Project001. 
A'd ll horas da maobl, feita a cha-

mada, acbam·se presentes 31 Sra. depu-
tados, faltando com oaa11 participada os 
Sra. A. Amaral e Severlano de Resende, 
e sem e lia o Sr. Telxel ra da Motta. 

Comparecem depola os Srs. Tocantins 
e ldoretzsobn. . 

Abrc..a a aealo. 
E' lida e appronda a ao ta da antece· 

dente. ' 
O Sr. Pre1tdente declara qae o proje-

cto n 2115, que da mesma consta ter s1do 
ap r011.>ntado pelo Sr. Moretuubn, man-
dando pagar i& D. Ethelvloa Berahauds. 
professora tla aula prat1ca da escolá no1·· 
mal lia eapital,a 6. • parte da gratlllcaçlo 
a que tern direüo, olo podia ser aceito 
pela mesa. o que passou desapercebida 
a sua apreientaçl ; portanto, o con~ide
rau cumo nlo aceito. 

o Sr. 1.• Secreta~ dá conta do ae-
f Uinte- I 

• ÊD&D!&!(TL 
Otlft:IOI. 

• • 

Ubl do secretario do governo. reme~ 
tendo o reqa'erimento,eut qae o proreuor 
apoeentado, Joio Fernendea ola Silva Ca· 
pant~ma, p&lle " param!!Dto du ordenado 
w rre-puuolente 110 tem~ decorrido de 14 
de Julho do anuo pa.lll~clo a ~)t) d11 Abril 
tio corrente anno. -A' 2.• commio~J~Iu de 
f atenda. 

Outro do mesmo, remettendo o reque-
rimento, em que Joaquim Dla!l tle Pau-
la·· recorre á &:~~emblea da doiCi•ln da 
camara municipal de Ouro l'ruto~ qne 
lhe mandou cubra r .loru11 na r~t•l\o de 
ltoOO por braça de um terrenu, ~:uj<J n·ro-
rameoto fui fui tu a 80 reis pur braça. 
-A' com missão tle p01lqres. 

Rep~açao. 
Uma de varios cid.a~ retld .. utes oa 

freruezia du S. Francisco de Sale.• • .,e<liD• 
do u tt au>f.tro~ncla de •uas fazend .•• ~"ir& 
a freguezia tlo Rio :Verde.-A' c .·tuUJis-
llo tle estatística 

O Sr. Stloestt·e Fe1-ra:. oovia :\ mesa 
OA r•rnjectos os. 3l e 2i para sorem re-
meUido~ fl commisslu à que compl'tirern. 
-V I ? a t:um m illslo de pontas e estradas. 
• Parece1·es de commfls6es. 

O g,., Santa CeclUa, por pat·te da 2.• 
cummis•:\u ole proposta~,apreseou. u t•ro-
jeclo n · :S~ de 1879 para a 2. • dl~~:usstlu. 
Para a ordem dua trabalhos. 

O Sr. J. Ru/llw,por parte •la d.• redaz· 
çllu, apresenta a redacçlo O na I de U 
l'roposl~/5 ' ' emanailas do projeeto n. " e 
bem llstim o pr<'jecto n. 11 . 

tJ. Sr. Drumcmà requer e obtem or· 
genci11 para serem discutida. ja estas 
rodacçõet. 

Em ae~u Ida, slo.a pprovadas as relia c· 
ções de 13 destas proposições, voltan-
d.l á respectiva commlsslo a du a.J,lili· 
vo o. 3, com a seguinte emenda ulrere-
ci~a pelo Sr. Drumond e approvada pela 
ca,a. 

c Depois da palavra-Dionlslo-nccres-
ceote-se-que será a sedo •la parnchla. • u. Sr. J . Ru/1110, obtoudo urgencia, 
apre'8ota a redacçi.J deata propoalç&o, 
que é approvada. 

Pedido de tn(orrMçiJu. 
"9 Sr. X. da Veiga, obtendo nrgencla, 

mllnda á mesa o Rguiote-
JlHúerimmto. 

Roqu0oq-ae,por intermedio lln g.,.. 
verno 1-r-~vi nciel se requesitem os :;e-
guilltes informações: 

Da directoria de l11zenda: 
Sobrn 1\ importnncia até bojo des-

pendida çom a G'Cula agrícola da lta-
b: ro.~ e conta da receita e '" a,•t>za da 
m&~rua esc•• la no aeu I. • '"m _ t .... 

Sobr" M importancia tot.J d •~ •lUOIU 
para egrl'jb• (cooaisnad~~ ~ ~· 



... I 
monto para 188!-1882), quo torto· ~e
queridas e du . q .. fol'llo . entregou, 
com especift~çlo 4estas ultimaa. 

Sobre o deitiao dado .á qu11ntia·de 
fl:()O()t, coJUiinada. DO art: 1 t4 dn I ui 
n. 254õ para· a erec:çto do uma colum· 
aa A meq;orla de TirU_entes,.·· neat.a 
capital. . . · ' . . 

Sobre a irnportanaia despendida com 
a oomp1l1194ó ie impnulllo!· do reperAo• 
r io 'da legislatlo proriqoial. ·' · • 
· •Sõbre:a tmportaeta•-até l•ago~ des-
-pendld~a com o•lyeeu de "'•'~ e ollicio• 
do Serr.o,e1 inmtvtos.·Ü meoores .de 
Montes Clarns e PouSO' Alelfl'O, diJo. 
criminadã a ~peaa de:cada um. •. 

Sobre. a importanlli& da11 despous 
•fec:tuaJas, dr1 1.! de Julho .de I&U 
a&é,.boj~J. eoa Yirt~de 4~ §I. • do ar&. 3 • 
-da lei u.t 27,16, e qUI' I aimportancia das 
mO!mll ~upezu 'requerida e ninda 
·por pagat'1e. ,. 

Da seoretaria do governo: . 
Copia do despacho. definitivo, ae o 

houn, na reclama~ o do emprez •rio 
da navegaç4o do rio de S. Francisco. 

CGpla da requerimento ou officio, em ' 
qoe o cidadao Thomu Joaquim .de 
·ATantes pedio~ .d~mJSI>io do. cargo d11 
promotor publico da comarca de 
Passos. 

Copia dorelatorio uhimameote apre-
eentado ao gover~~o da prorincia pelo 
Dr. d•rectur geral das obras publicas. 

S. R.-8ala du sessôea, 14 de Se- . 
·1embro de 1S82.-J. P. X . da Veiga. · 

E' apoiado e posto em discumo. 
Devendo esta llcar adiada, por ter 

pedldo.a palavra. o Sr. Dru,mon~. o 
mesmo Sr. requer ,e o.~t}lm urgencin 
para a sua continuaçllo. ,,. 

. Con,t inoa, portont•i,a discilàsllo do re· . . . ' quer1mento. • .. 
O •r. Dramoó'd:-8r. p)esi- ; 

dente, JNrparte da maioria da assem- • 
blea, declaro ao nobre ailtor deste re• 
querimento, que teriamos muito pruzer 
em Totar por elle, ·teulo envolr~ee 
pedidos de certas iororma~. que 11<b, 
amlgoe do goTeroo,· D4o podemos con• 
oeder. . 

Uma d'ellaa é a ~ue·~.-e a cop~a 
do ofllcio ou requor1mento, em que oo•-
dadlu Thomaz Jollqnim de Ar.antea pe-
dio demiasllo 'do cargo de promoto•· p·u-
blieo da coma roa de• Paaoi. 

.sr. p,residenfe,.aendo. os pr?molol't's 
publicos um pregados de amme<hate con-
danta do 80Vill'nO;pode este demiltil·OS, 
sem que · &enha neceuldade ou obri· 

· gaçto de apreaenur a esta . asatmblea 

• 

• 

' ' I U i os motivos que o induzlo a assim pro· 
cedér, ·~ I • I 

Se assi111 é, .Sr. pr.,(d.elt,. açredi-
lando que Iorao-n~qariaq1en'te , ra-
aõee de .ordem eTcin ;a, e~en~ do 
eeniço1 pablico,. ·q\l.e _lev~r4o .o a~mi
nitt~ad~ll 4& prp'YlllCia a •CilDcede,r a 
demtalo .a.Q p,l'..>.PJQtor pu~lico de , que 
ee tr11ta, vê a casa que a maior~ .•nlo 
pod' ,TOtal! pel0:,~equerimàn&4l dq oo~re 
d!!putado.da. o.i'Poti~, ,,orr' ~'•o ,fl.UI 
CO!lsta o l!)esmq , 1111. 4iver.lll' p~r~ 
quo. nem tod'aa pode {O pGr.1 nós eqr; A!=&ir 
tas • · · · · " ' • ' • ' •I' t 1111,• 

So 9 oo~rft doplibdq tiJ~ a;pr~n
taclo diTei soa requer imea.W. ~aplú'adqs, 
co111o0 o ~ ·ooorne~te ao, j!Âisp81ld,i4o. 4!Vm 
a escola, ugricola de ltabira, a ua re-
c:oita e jlo.-peza oo. priKpeíru semestre, 
.eu garanto-lhe, quJt d.na .. lbe_, 9. meu 
voto, e acredito· qne toda a ~rJ0ria o 
dsr~a. _ ·, 

1 
· 

~ digo ' mais: se o oo~fl'l. ,d4PII~aP 
qu11J1r ar;resel}tar um ~quenapeutq186-parado, rela:tivamen~1ao.que ae tom 
~·~d\) a ·l'&peito ,ja ('zjlo~a m;ã'delo, 
functada nq, vali~ do, ~it·aêiCjllbjk, AAr 
oo~sa parte S., Exq. tora os dados ~e 
que carec:ea; para raz~r:. seu estudó;p&ra 
dÍl!<lutir .es~ q_uestllo no 1 orçâmento 
provincial'. 

O Sr . .X.. da Yeiga:-Tenho o~i
dade desta.s inform11çõea, éomo .das ou• 
t ras:por conaeguinte., ollo pOS1fo ae_Mrar. 

O .Sr .. pru,~:-ÇlHao~ a •mpor-
'-!lc!a 4as q uu~ cons\gD.llda's na lei do 
orçaJDento pãssado, eptreguea pela ad-
m.nilltraçllo para diH:ê~entea-ub~ vo-
~ 1du po..r esta aJ~se~~loa , .o~b.i'(j de-
putado·do•e sàbllr que o ,Wt~·•u.ue da 
província, sp autqçi~pJ~ !' ell$,t~ ~e al-

. aumas, fel-o em ~irt.~4e. da.let ,e ia 
ce~iupeteoeia . q~e ~inba, .:firmado nas 

' ·rubricas·. resp!lctiyu do 'or.çaoqmto; se 
'o!itr~a u~ .. {ur4o 9~t~eg~s,., !lO ro-
latorio d~ ~: Eio., SUJeitoljtll,pToc;ia-
.çlo da~. e.tao ps" motrvos :.porque 
na:o· o forão e, por conseguinte, 01 dadoe 
para a discuasllo. · .. 

O Sr. X . cl,a V~:-NÍO· apoiado; 
DO relat~rio ni\O ba e1p~i~ç10 alguma. 

O Sr. Drúmorid:-No relàturio e 
noJ anoexo, da directori:l ·de tueoda. 
o meu· collegá encontra I oz sq'ftlulente 
p 1ra> esclarecel·o na discus5Ao do or-

. çamênto sutlre·esté po!lt:o. \ •: · • 
· Qoahtd ao Ides'tibo dado a quantiâ ~e 
8:000$000; consignada na lei n. ~45 
art. 24, o meu IJlu,tre collep abe 
que ~sa lei· Tig.,rou J!m ~aaooa ute-
riores a admiftbti'8Çlo do :Sr. Dr • • T. 
~~Qi. ~ . 

• • ' I 
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O Sr. X. d4 Yeig4:-Nao tr .. LodesM 
ou .Jaquelle admilúatradur. .·, 

O Sr. Dr11motld:-E·dno • crer~·DM 
gar. nw. quu 110' rohuori1141 aueeriutet 
" ~nllexot · tlias rej>llrtiCJ4)w wmpeWIItU 
devlltn·llOD.tar 01 motiYOt porq·ue ,,.,, .• 
dettiuo divei.to e~~<~~& dll•po•içló da léi 

.,.._.., I . • D. ~- I • • 

• Cr1110 que fl)i uwpN.;ada oo· •jardi· 
DIUDOuw ..la pr..ça, ew Creuw Ml·ec.lii,!ib 
ew quo n·~ reauiruoll, 11 •uvpouho qu 
leplulultte, por .ter a &*wblea ~ 
riortouo~ lbu d11do ~~~ •p,..lic:açáo. 

Tambelll a. ' quiaer11 Tutat• pof9:U8 
pau ••!10 o requerimento du nobru éle· 
patado, rt~llltlr~&tnuo1e a eata pare&, ae 
ltJlu D:l11 •IÍ'fé~~~~ 80Vulvido, OOIDu ja 
disse, · nu seu todo tuaiOI'Íil que aao 
pod .. mos adop:ar 1!, por ossa rado, o 
rejuito'. · 

o Sr. X. d4 Veiga:-A qu, atao: do 
promotor, DAo é f 

() :-r. 1Jr11n10Aá:-Subra 11 qu~:stlo. tl11 
cump&laç w ., imvres:sAo do rttpertorio 
da lugi~lbÇ lo pru't'luei~l.aobre a lo;apor· 
t í noia d~ tt·11balho, dir.1i ao nobre 
deputa•lo que "8~sa Turba C ui reatl'icta 
e lixada 1'"1-a a'$118 1Ub.lu:&; 0 vresulen!A' 
da pro•illcta nao podta e ut:w de't'ta 
uhrap&ill&l·a . . . 

O Sr. X. da V'etga: .... Nto!r'lellf trata 
d i110. ·, I 

O Sr. DrwMnd:-So ufl'ul ·~. nlo 
ha f&ÃO alguma pari l!el' a'Jipr'ô9a..Jo o 
.eu requo~ritnttu.~ ,. IIU>&a part~, ~rq.úe 
V. Exé. 11be •qoo 110 prce:deu'W: da 
pruvinçia uao Uii~te a faeul..J11dtt dtt 
ultrJ pau;~ r os lim•les q U\1 a ·aa.iciwb!~a 
Yotar. 

Se o oobro~ deputado eeti, COIIIO c~ o, 
capacttadu de qu-" a:ss:iilo oae~ul:eedeu; 
!>& 111-de •itu~ garantir á casa q ué· á 1âd· 
ministraçlu da pro't'incia uau n.éedeu 
da verba, cnmo é que a maiorra, que 
tem apuiado as ad1oioiatraçõe~ ao,~!• 
rerlores.' ·ua de aceitar ,,.,., requeri· 
mcnto oetaa partê t 

O Sr. X.,ta Vejga:-Mas quem dill-
ae que S. c.xc.-excedeo a n rbJ: 

o $r. D~:~rp Nla~o' a i 
eate ponto, ~~o· ~~'!demos, V'ütar ~··réqae- ! 
I Í nento do noilre depUt.Ado, sem que 
S. Exc. e:ipli.que u sou peo~méoto. 

~ . , ,. . 
O Sr. X. dp Veiga:-E' mu.ito si~-

:· ple.: Ollllllla dos b11l.»ncetea do th81j)uro 
quo tom·' • despendi~ !l q uaotiu llio pe· 
quenaa com a compilaçio e impresslo 
do reperturio provaoeial; maa este li· 
vro aindà nto.utâ impresso. 

O Sr. Drumond:-Se ja &e tem des· 
ffDdido quantias com es:se aer'fiço, é 

h \ - jlf. I h 
pot'qllu V. toa...- .. 1 CUdlflrir .q 11i Uo 
quo o llli.lad .n• ·eâ a&uiov , . •-~-" 

O SI·. ~ da v.iga: ,...)(U , aJe •tãf 
O Srl Dr~: .... &" elabor.a$1o.~ 

uo prelo,. retardllda a ,iulpf1'IIO.. protr 
aeuhmQbà, poll . l!au•a da public1IO.. 
doa debatea deata a•,emblea, qu-. t111e 
IIOITO t(,ci,, u telllpoo • •I •I ~ 

. 0 ~· X. ~ YrifA:,.....B a p~YUl~ 
Ja pagou a' tmpn ntu tJ .. . ·. , .• 

O &-. .:D~-Se o fre.idcllte 
p&Jó•,eumprÃO a lei, emb.Jra •u a.J;.g. 
t11,.. • ufu-pot~CU; -..creio que-o aetu 
aio é do·Sr. O.toai • 
. O ~r; Xo~· dt:r..· .Yiig.-.-.V. Ex.c .. aio 
!eo o. batancet.ell;•, , ... · " c 

O Sr. ~.-Está auiorillàda 
o paga a imp~llo, jll· ..U·o Ollig•oal 
na typograpb..a. porom. a . imi•re•llo 
tem ~ídu . re .. rdada felot.JDlltlYQl que 
Teaho de expor. M:•• eu pergu&o ao 
nobre deputado. Ja foi··pasa a lmprei-
s:~of V. Exc. u garaotef 

O Sr. X . d4 Veigat,-Consla doe ·t. 
lancetes.. 1 • , .., 

O Sr.'•DJOUmond:....Se lul paga, o-foi 
em vi~ade de lei~ &> 118: a imp~ 
do l4t demora. o qae lasUmo e eatra-
ubo, com" u t.o'oru <llepatadu, e Cot·a do 
duvida que .., go'ferno nao fallecem 
mei~ de obrip.r o contratante a cum-
prir o oontrato e -eleve taael-o qua!lto 
ante.. . . ~ 

O Sr. X. da l'eigtJ di um apirte. 
·.O Sr ... Dt:umond:-Quaato á quantia 

despendida com. o lyoeo de &1\~ e offi-
otu• du Se1·ro, o nobro tdepubdo eu• 
c •ntra nas tabellu da tbu, uraria da-
dua sua!oientea ·para esclarecer aeu 
esp1ri o. 

O ·Sr. K:.· d4 Veiga:-E' a polit.ica 
do myaterlo. 

o.sr. ~IMfld::-~ d~perll; ,com 
11 ·~nuteoç \O . ~e tal e~tabolecimento 
devem con-br doa annexos.q:u repu-
tições cotnpetentet. • • 

IJ Sr. X. da Veigq:-Nao consta 
aada. · · · ' .... . . ., . 

O Sr~ ~:~!ia• olo ~ia 
qu~tao de yota.r tambem por eata par-
C& de •imen&o, ae Coue aepa· 
radL ,, ... •. . .· · ,1 • :• u 

Quanto A importaocia d~ deppe~. •J-
.Cectaada de . 1. • de .r u lbo de .l~J ajé 
boje,em •inade do1§ l ,• dp H'· ~./,.~a 
lei o. ~ 16, eabJ o. no~re deputado que 
u Terbaa consignadas pata ai., detpe· 
zu pub!ipu d 9 i .udU Da 1et. Al-
guma• r..alment l f.irlo ultra'p.ltss:~il:t•. 

OSr X. da VeiJa :-EI&a. por e~· 
e11plo 



• 

-~litf".f'·~ . :i>?~ 
~ ,...z•t .I \ 't\.'-,\ ..,." \i".&; •L\t~ ~~.. \fi · p· · Sr~ '.Drumoncl: - kigiílnas '' rôrlo fez o nobre deputa lo residente na . Ua-

ulttapass•il'as e nté''aléÍn dJ' lilo··~~ 11- ti.ra. . . ·. • ~l ' • • "i 
7Lado p~r esta a 1semblea ;1,1ara abertura , ,S. ~~c., nos di"''!l!l8, ~eu hC?ilVesse 
de croilttos supple,meniarcs... I'!!P.a ... do e\11 fl!;qDell.im~toW. especiaes a 

O Sr. X. da Veiga:-V . Exc. ~tá rsmnteri~ do, requêl!imeoto que tive a 
divuga••'•lo. E-ta autorisuç4o nem teve ~onr, 11 d,e qfl:et~r, n4o d.uY•daria ap· 
verba uo orÇàme'oto; é uma lei de CI'e- t•_rovar .. lguos dell~; m.u .ooófe.SOu·.~e 
dit~. iiDpossibilitado de votar pela aceitação 

O Sr. Drumonà:-Mu o nobre de- dejodos .. 
J•litado sáhe que divor~as desp•·zas se . ~4o comprehendq, Sr. presidente>, a 
llzoril•l alem, da rubri9a e alem da fa- imp~ibilidâdp a que alludio o :~obre 
culda•le da abertura do croditos supple- deputado. Os ac~ lt()bre que. versa o 
menta're~; e o poder .::ompetente trata me~ requ,erip:lento sao na suasquàaí•to-
de pedir um bill de indemnidaàe a tal1dadt1 ref9rentes A ma teria Huancei-
esta asscmblea, cuja concessao serA .ra, interes~ mui~o de perto a con-
feita na lei de orç1m.onto. 8pieoci9sa el11boraç4o do DIISSO orça-

Eouto, por occasill.o da discu~slo do mento proYincial. 
orçam~nto, a commissilo ret pecLiVII in· , O topicq do m,eu-reqoerimen:to. que 
form arà ao nobre delJUtado o que hn seP;&ra·So) q'es\11 auumpto,.e rnobl9 o 
sobre certas despezas. Eu aei bem a q!JaJ S. Exc. mais 1iemoradanleute.in-
quo 'so refere o nobre deputado, quo :ustio refere~se á , <:Opia do ·TCquarr-
deve, ~e rc!COrdar quo Cota !W,fmblea, ID8D~ O).l cJ OftiCi<)1 em >que O Cld&da:O 
nllo podendo fiJ,a r um limite parll a :rh?.!DU .JQ&quim de Arantes pedio de-
reamàÇ!o de éertas despezu u··s~ntes .llllll/i!l9 do cargp de ·promot"r p11blico da 
e i~nperiosas, investio a admi,nifttaçlo com~rca dq P~. , ' · _ " 
da província d11 ampla faculdade p~ra O nobre depqtado,noa disse que, per-
despender o que o seu patrio ~ismo e tenee,ndo , a9 i'dRiinistra~or d~t p rovin· 
as necessidade~ a.conselhaas~m. ;tillo,a attribuiçAo de nomear e '<lemittir 

Me parece que o nobre doputa1l" ro- .livremente os .P.romotores publbos, es• 
fer l!-ie á~ despezaa que se Hzo• !lo ,por ~r.~u~ava :>. ,Ex.c .. que ~ assemblea pro. 
occ3si4o da "visita de SS. MM·. l mpe· cu~a~ coobqco..r os l•motivos que leva-
rlaes a esta proviocia, mas para e, tas ram.a adll!iuistraçao da provincia a d.ar 
o presidente tinha autorisaçllo illimi- a exooeraçlo de que se trata. 
tada da assemblca proviucial. Sr . pr~idente, eu commetteria érro, 

O Sr. X. d.a Veiga:-E' por isso mes- !HIJro grave, re acaso conte .. taU& ale-
mo que queremos saber quanto se gas- giü.m~ attribuiça.o quo tem a admtnis-
t uu. t~ d!l prpvincia de -eercar-ee de 

o · Sr. Dfumond:-A as:emblca,con- f unccionarios da sua immediata.con&an-
flandn nu administrador da pruviucia, ça, como sejam e Um sid' coosidera-
deo Ih(' 11 utórisaçÁo para despender doa os promotores public!'os. O n.obre de-
quanto fosse nec,e:ssario. putado· qllo .fez júst1~.ao meu intuito. 

O Sr. X. da Veiga:-Entllo eshmos f'edindo cop1a do requerim8Dtó _pu 
condeinnados a nada ~•!termos! o,fficio. em ~que este funcclonario pedio 

O Sr. Drumond:-Nada tenho quo exoneração do seu cargo de prom.otor 
oppor ao pedido relativo á navegnçllo publico, meu .Jlm Íi>L outro. Ooosta tia 
du rio S. Francisco. · folJw, offjcj4l e consta tambem do- ·i-e-

latQrio ,da pr~si?encia, do Sr. Dr. Theo-
Tendo dado estas explioaçõe!, de ph•lo .ononi, que o cid,dlo Tllomaz 

momento; apen!ls pelo conheciment • Joaquim de Arao te~,. ex• promotor de 
que tenho dá lei votada por e~ ta •~sem- P~ssos, pedio exuneraçlo; entretanto, a 
blea. som ter t ido tem,RP Pl\ra me en- imprensa. publiCOU, e eu. conllaao,na 
tender com o adminislftdor' da pr o- palavra dq:~,so cidadão, posso a11irmar 
vincla, concluo decl.lirándo que, nlio pu- perante esta assemblea,que o Sr. Aran-
deudo n maioria votar por alguns pun- tes :11ao pedio demiss4o d1. cargo de que 
tos do r Pquer imento do nobre deputado, se tr.ata. . . ,, 
P.em separaçlo, o r ejeita in totum. O Sr. M. Fu lgencio:-lsto é thu·to 
(Muito bem). important.e. · : • ... 

o 8r. X,avler da V~lg~:- ,O Sr. X. da Veiga:~Eate cldadao 
Sr. presUie'n1il, coino a casa vio, é. ma- ~ve conhecimento dessa JexooeraçJo 
'\ÍÍfstamen'~ improcedente a i_mp.ugoa- ach.andOooH na oid&de tda Campanha; in· 
Çlo que ao requerimento que t1ve a ' continente lavrou à m protes1o na i{ll:-
hQ3ra ~~~ offerec&r ã su·a considéraçlo prensa daquella oictàde, noi jorna,••t-

• 

• 

• 

• 

• 



MonilorSul Mineiro e. Colombo. Dessa 
de ;laraçlo a prowto hÓ~õve tran!ICrip-
çllo. p~la imprensa da capital. · 

Aposar Cli:~So, Sr. presidente, o rela-
torio presidencial confirma a anterior 
declaração da f,,Lha official, isto é, que 
o Sr. Arantes ha\'ia ped;do demi~sàu. 

Ja vê S. Exc. e cornprehende a casa 
quo o fim que tive em vista,solicitandu 
esso requertmento ou officio por copia, 
íoi a\·et•ignar se acaS•J alguem c mmet-
t.eo ~:m crimo, servindo-se do nome e 
fabificando a firma d'esse cidarl&o para 
pedir a demisslo do cargo que eUe oc-
cupava. 

~videntemente, Sr. presidente, deo-se 
grllve irregularidade, senllo criminoso 
abu~o. 

A administração da província nllo ti-
nha interesse algum em occultar a 
vet•dade; se houvesse demittido a bem 
do serviço publico o Sr. Tbclmaz Joa-
quim do Arantes, o Sr'. Dr. Tboophilo 
Uuuui tel-o-hia declarado francamente, 
como m tis de uma vez o governo tem 
ftlilo em rolQçilo a outros funccíonarios 
de identtca categoria. 

Uma vez que pelo governo fui decla-
rado na fol•ba official e confirmado no 
r .-laturio lido perante a· asscmblea, que 
" cidadão Thomaz Joaquim de Arantes 
fut'3 Ol.OUOrado do cargo de promotor 
publico em virtude rle pe'dido seu, e de · 
clarando elle pela imprensa qne nilo 
pedira tal demissilo, é manifesto que 
bouvo ela parte da alguem um crimino-
~o abuso, isto é, houve quem se servisse 
tio nome e tal vez falsifica~se a firma 
do Sr. Thomaz Joaquim de Arantes 
para solicitar S\ demissllo delle, pois nilo 
quero aceit3r a hypothese de haver o 
go1•ct·no faltado tristemente á ver-
Ilude ... 

O Sr . .D1-umond:-Podia requerer 
por certidAo. 

O Sr. X. da Veiga:- Estll. no iote-
1 es;e da justiça, está no interessa da 
moralidade administrativa que venha 
esse documento. 

Ja ,·ê, pois, o nobre deputado que a 
sua impugnaçllo destoou completame.n· 
te dos intuitos que tive em vista. 

Nada direi quanto ao primeiro topico 
d•' requerimento, que se r efere à es-
cola agr ícola da ltabira, uma vez que 
S. Exc. n:'Io o impugnou nesta parte. 

o s;•, Drumond:-~tê Votto por ella. 
O Sr. X . da Veiga:-Ver4a o 2.• 

periodu d·• requeri manto sobre a im-
purtaucia tutal das quotas votadas para 
igrejas no orçamento de' l881 a 1882, 
quaea aa que for4o requeridas e quaes 

as :tu~ .torlto enl regüci, t cõm eSp~>cid• 
c:~.çâo destas, n.o eurcici" de 1881 a 
1882 .. 

Sr. presidente, na lei do urçamuut01 
provincial, para o exen.:iõio flnan..:d ro 
do 1881 u 18~2. •mconrram:ts a c<~n
signaç!io de uumon•sas quota:~ em fa-
vor dt1 àiv!l ' ~a -; 111 'triZO$ e capellus da 
pr-ovíncia. 

Pelas publ icaçõc·s feitas na l olha 
official e pelo rolutorio do Sr. p~o
sid ~uto da pr. vincia, sabemos qu 1 mui-
la!! des~as q nota~ n:lo forllo entr:·!po:<. 

Entretanto. c>tuu infc>rtpnrlo de 'lua 
para o I • districro e nas vespern> •la 
ultima olcíç lu, a que se procerleo llll'li, 
hnuve rlcspachu, rnanrlando entro:gar 
di rcr:Sn~ qu•ttas para mntriZ.'S c c.\-
J'dla•. despacho que foi incontin.::.tl<l 
cu ru pri•lu. 

O Sr. Dru:mond:-~Ias as outr:.s o 
presidente n.lo inrlefcri<l, adiou. 

O Sr. X. da Veiga:-Observo nqni 
duas ir'regu laritlade~, igualmente re-
prehensiveis. · 

Em 1.• lugar, é n inoboervaocia dn 
lei pro,·iuciKI,a d•> orçumonlo, na qual 
forAo consignadas quotas com a Í'e· 
spectiva ,. ··lta para o seo pagamento, 
e nu emta:, t .• esta~ quutas na.o forão 
enlrcgu'es, por arl>itrio puro e simples 
da a<lminbtraçao. 

Em 2.• lugar, not:a-so a n•la quo 
a a•l m nistr:.ç to, se ó verdade o quo mo 
iu rorm:to, s··parou-so deste seo propo-
st tu •lu inol.lscrvancia do orçam..:nlo 
prllvinciul, unicamente com relaç:to 110 
I. • clistric·o, o istu nas vesperas da 
ult ima eleiçlo que aqui ti vemos ... 

O Sr. D,·um01d:-O governo tem 
munda•lo ent regar essas quotas para 
o 1.• liistricto, ussim como tem lnao-
dad., dar para outros districto•, e 
adiado o pagamento de algumas. O gl• 
verno não tt m feito favoro•, tem cum-
prido a .lei. 

O Sr. X. da Veiga:-0. governo nilo 
tem cumprido a idi. (Apoiados). 

A . lei, como acabo de dizer, manda 
entr~gar quotas a di vorsns matr;zos 
e capcllas Nâo é uma simples auto-
ri~_açãu, ·é u'tiJa lei imper!ltiva, par:t 
CliJl c~rup"imento a administração, en· 
contrava tocurso na mesma lei, po'rqu-~ 
ahi se consignou verba. 

O Sr. D•·umond:- Se tivesse inde-
ferido; era outra cousa, mJs apcoas 
adiou: . 

O Sr. X. da Veiga:-Po:qn i ·l~i
xou o govnrnn do observar a . ol.s, ... ,,. 
çOes l ega~ ! l·va· c m relaçll•• á outre6'" 
dos•a-; !!U"ta~ l · 

• 



ó Sr. M. Jíulgencio!- Abrindo ex-
cepções. 

O Sr·. X . da Veiga:-B' m.anifesto 
que doixou de cnmprir o eeo denr, 
n:&tur:tlmonte p?rque as nrbas COO$Í· 
gna•l.t~ no orçamento para .:ertos e 
determinadot 8o:1 CorAo empregadas 
para ftus auuito diveraos, o que impor ta 
um duvlo abuso, o da inobservaucia 
da lei do orçamento e o da lrnsferen-
cia illegal das verbas votadas pela a.~
a tmblua para sérviços certos e deter-
min'ldos. 

O Sr. Drumoncl dá um aparte. 
O Sr. X. da Veiga:-Aioda ha pou-

co um honrado membro da maioria 
mostrou-me um despacho do pre~ideote 
da província sobre um requerimento, 
em que se solicihra a entroga de quota 
para a igr~ja matriz da cidade da 
Campanha. O despacho de S. Exc., 
datado de hontem, era o seguinte (1€). 

Com<' so vê, S. Exc. intleferio, ne-
gou definitivamente o pagamento re-
q 1crtdo, por o !lo ter a quota ;olicit :&da 
s .do1 en trt>guo dentro do e1:ercic o. 

O fundamento do deipacbo é verda-
deiramente irrisorio, Srs. Posso aflir-
mar à casa.que mais de um~< vaz foi so-
licitada a entrega desta quota, dentro 
do exercício a qne se a·efere o Sr. pre-
sidente da província no desp11cho, que 
acallo de ler. Mais de uma vez foi ella 
requerida, e do proprto relatorio do 
presidente, para o qual chamo a at-
tenção da maioria, consta que foi adtnda 
a s11a entre.J&, sigoal de que Coi soli· 
citada em tempo. 

Entretanto, o governo recorre a es:;o 
subterfu~io, d lixa de dar o despacho 
que aefJia dar, para. mais tarde . i~do
ferir e:;~sa pretençlo JUSta e lega ta ma, 
provuelmente porque o dinheiro desta 
consignaçll.o ~m sido, como o. do ou-
tras, distrah1do do seu verdade1ru fim! 
l ato nlo e serio, Sra ! 

O Sr. M. Fulgencio:- lllude-so 
completameote a lei; o que fazemos 
aqui uao!a nle, o que pretalece é a 
vontad~. o arbítrio do gol'8rno. 

. O Sr. X. da Veiga:-Peço igual-
mente ioformaçli.O eobre a importancia 
despendida com a compi.laçllo e irnpr_es-
s!lu do rllpea·:orio da leg~tlaç..o pronn-
cial , com o que, ha ~ou 9 annos, a pro-
víncia tem despendtdo ollo pequttna 
quant ia . 

Leio no balancete que nos foi d is-
tribuído ultirr.ameDte que não ao tem 
sabido dos cofres proviociaes as qnan-
üas votadas pua este serviço de com-
fllaçao, que ouoca ae acaba, como 

• 

nind:1. que ja o governo_ mandou adiarr-
tar uma curta somtna para a imprea-
çllo •le•se euo:autado repcrtorio. 

Este adiantamento pna impreaslo 
não é Cacto do hnnte.m, olle coMta dos 
lanç:aweutos tla the>ouraria oo e:s.er-
c c ao de 1880 a 1$81; hu, portanto, cer-
ca du dous unnos qut~, dcpoi~ de lerem 
sido gastas di v eras quautias para 
compilaçao d" repert •no de legislaçto 
J•rovmcial. f,mlo igualmente adianta-
das sommu de rliuheiro para im-
pressão de$te l:vr o. Entretanto, a 
a$Semblea ntln rocQbeu um só txem-
l•lar de.t" publicação; o relatorio nlo 
a noticia, oao consta que a sua publi-
caç;lu tenha so efl' ... chltulo, uao obstante 
os dispeodio:~ ja cou~ideraveis quo a 
província tom f11it • para a elaboração 
•leste trabalho. 

O Sr. D1·umon:l:-Ja está no prelo; 
cstà parado agora por, caun di•s 't ra-
IJath·Js da as·emblea. 

O Sr. X. da Veiga:- N1.1 prelo deve 
estar h'\ C<lrca do <J ous anno3, porque 
ha cerca tlo dous anuo~ que Curao 
adiantadas as quanti .. ~ para a sua im-
p :esslo. 

Eutretnnto, S~.i., até quando espera-
romos por um livroqull ja tl.o caro estl 
ficando par" a provuu:ia f h t-I paroce 
revelar, Sr. pr llsidente, que o llm qne 
se tem em vista é continuar-se a 
obter da assemblea provincial novas 
quotiLS, como tem acontecido, para com-
plemento desta compilaç!o,aHm de que 
clla nAo ~aia imcumpleta; tres t?U 
quatro vezes a asJemblea tam leg•slado 
a r11speito, mandalll19 Clllli!Jletar esso 
tralJKlho, complumento que nunca te 
realisa, porque parece que propu~ital
ment J 56 re~rda asna realisaçllo, como 
utn~< {unte in esgota vel de negocio .. . 
(A poiaáos). 

l~to, Srs., nilo me parece cousa se-
ria; Je~te modo a província n1o poderá 
haver lienhuma das vancagens corres-
pondentes aos eDtlrmea aacr ificios que 
faz l'ara a\leoder aos melhoramentos 
de carlos-serviços publiC<ll\. (Apoiados). 

ltequeiro lambem, Sr •. presi~en~. 
inforroaçuea sobre as quant1as ale hoJO 
despendidas corn o lyceu .1!e artes e 
officaos da cidadtl élo Serro e institutos 
de menores de Pouso Alegre o Montes 
Claros. 

Vejo, Sr. presidente, no regulamento 
elab.Jrado para o lyceo de artes e om-
cios do Serro uma loa~itulçlo dlapepdlo-
aa e apparatosa; njo dlrecw,res, 118C"-=" 

. tarlos, o(llclnall e _om,Çiqa até de al-
faiate, Srs., cousa que enllC?bJr&-\811,01 



mais ln?Jiolficantea pot~ot d~ p,l'!lvln-
ch(! (Apofados). 

• 8!1tr11b0to, OS me~tres dessa.~ offlcinas 
alo piniuemente pagos pelos cofre:. pro· 
., I ociaelf. 

o Sr. TocanUAS:-Pínguemente, n&o. 
O Sr. Drumond:-Aiod" bem que u 

coqtestaQ{ldll llat"Lem 1111 lá. 
O Sr. X.~-~4 Veiqâ: -1\õlu compreheodo, 

Sr. prothJeote, a Vllutagem lia provincla 
ratur do.~pe:ta~. u ole~treta1 conshlera vels, 
de~'per.·1~ nvullada•, teoolo OÓ< em' vista 
ti II'S Laoln prcc.uio tle n•r~lla~ Hnanças,com 
a mJ\nutençllo tle olHei nas que sao· on-
contra•hiM 'tur~ I ugJrejus rnàlll in~ lgnift
c;tn tll~, url\ls ub~cu'r••~.ufHcioas que na•la 
illl tiiii'Wt pllra o adiantâtneoto lle nos~a 
civ•tlisaçtu, nem para o tuelborameoto 
das ari.et (apoW.clo$ da miiiOrla). 

E' um ve t•oladeirtJ. ml'icr dll mai;~ oles· 
envolver -se a empregomania o o j a 1>0· 
deruso espi rito de patronato e afl lhad'l-
go~m, que tanto domi na · em nosso des-
grac;ado palz (apof44os da mfnorta). 

Quando, ·Sr. presidente, nós temos na 
pro•lncla numei'OIIU ·freguedu; onde 
1110 exiat.tom . usoolu par;• neohum elos 
.111110~, IJ IH\nolt~, UIO geral, O proflllldOn:lt.IO 

. é mal tntg•• .e., p().l· Cal La da viaçllo re· 
guiar, 11 ~~~rvlçu publit:u :sotfre, 01\o vPj•J 
motivo sorlo qu11 lt>gitime n man!Jlttu-
ç.lo tio ln<ti tu tçõ!~. ~enao inuteis, pitlo 
tneno< muito ' Hiiaveis e tnan tidll~ com 
nt•JIIII".ltfr lnjustllle:\Vel Uiante dM no~:sas 
clrcum~tanclas financeiras. 

O Sr. Alenetto: -E que nao ex istem 
0111 pro• lucia alguma do Bra:síl, ~llDilo• 
ua" capi lae:s. 

u Sr. X . da V~lq,c: -Requeiro tam-
beru infvrtoaçõ •$ l1< re~pei lo olas delpe-
zas etr~ctuaolad du L' .te J olho de U:81 
até huje, ern virtu•lo da 'lei n. 2710, a~;t. 
a. • § 1.' 

N:to as peç•• anteríore3, p .rqne ossas 
cnÍisl.arn olus bllancete~ ola the$oura ria, 
~n'l nus r •• ram .u~tribuidos . 

Sl'd.,· ntlo prewndo di;cutir ne~ta casa 
a 8'pplicnç4o que teve IL :som1na avultada 
quo Co.~ i despondida em virtude dessa au-
l.orisaç4o da asseniblea d.e 1880. O meu 
Om 4 apenu c~nhecer, e fazer a ca:l:l c;o· 
nhecer, a importabcia total e real l11L 
despeP que a prqvincia eftectuou em 
vir tude dessa au torisação ampla e 1111-
mltalla, daqu:tl provieram tant:)S escan· 
d:~.los e a•mals cynica dissipaçlo dos di-
nheiro• publlcov. (.Apoiados). 

Rola ti vamen te à copia do despacho de· 
finl tivo, se o houve, na recl,.maçao do 
ernpreztHIO da navegação do rio .::i Frau· 
cisco, u um a.$sumpto puramente de es.-
pedlonte: a nssemblea te rá nocessldade 
ole conhecer se o g<!verno despachou de· 
fin ltivarnen te ou nllo essa reclamaçllo, 
'mosmn para saber :Como haver-se na de-

- cretaçtlo tio o rçamento, porque,conCorme 
tenhiL ,11ldo o despacbo, a a:stelublea terá 
ni!Q8.•aidaJe de fotar ou nlo Cuodos para 
..,a aervlço. 

. NcuJtlmo topicot4o'meu reqaetlrd1n t ' 
peç·r copia do relatorlo ultlmame"te 
anre"-~tatlo..ao g9~ern0 da pro'firiCill 
pelo dlrectoa: geral du obras pobl u;a,.. 

Sr. presiden~. es tranhei, e a casa t;i ru-
beltl e:straóharia, 11 uo entre os a nn11xo~ 
tio relat(.rio predl.Jiíucial niO O~uras<o o 
relatório da d1rect11ria gow11l lias ubrad 
publicas, uma das repartiçO.Js mald Im-
portantes tia provinci:~.. (.ApofadO.f da mt· 
norla). 

O Sr. M.:Fulgencio: - -Rolatorlo ln-
dlspensavel para a dieoassllu dn orça-
mentn provincial. • 

O Sr. X. da Vetqa : - .Nos aonexos o. 
que 1011 rA llfo a!\~am-ae r11huorlo~ do 
~:h~f11:s o.lo; repartiÇões .geraes, coruo do 
in,pucLor ola the:suur.lria de fazeulla i 
uutretanto, oã11 llgara ábi o do dlrector 
da repirtlçllo dê obru publicas. 

l'orque c>~ta s ingular omisslo, Sr~. t 
1\âu l"'~"'•anlnnar . purque nfto cost a-

mo afHrmllr senão aquillo que Jlf•Ssa pro-
var, mas se diz por ahl que o mouvo 
porque n4o ae an nexo a o relu to rio do 
IJr. director tl&'J obras publica.•. quo foi 
lmprtlsso, que {ot impresso, note a CjtSil 
11sta ci rcumstancia, rol vorq U\1 nesse -ra-
la &.orlo h~ unia indlcaçtlo, alias s lm!JII• 
dlsslltla, !lue jJOY si so caracterlsa o com-
padre:too com que se houve o g••ve rnu nn 
preteoçlo d·• coocealonarlo da estradn 
de ferro do J•!lloitinhonba, tenente coro-
nel GRtll José de l:as tr., ... 

O Sr. Drumona:,...S&o notic ias tia 
meia noute. 
O~· X . ela Veiga ... pr.e~nção quo 

foi tllegal e esçaodaloaa~ente defct·•da 
pela preside'ucia d.a pro•incia num 
celoberrimo additamento ao primttivo 
contrato. 

Eu, Sr . presidente, solicitei em t em-
po informuçõ~s ~ ~e$pllitO det~ sru•e 
quo~l.l!.o i pedt copt·t dos contr:.LIOd foi-
tos pelo ionent.e coronel GenUI com o 
govem.o e das petiçõl.lS, êm Yirt~ade du11 
quaea for'o ~es coutratos celebra-
dos. 

EiSu requ.,rimento, e<>mo outros of-
fereci~s por mim e pelos meu o llle-
gas dà minoria, foram appron.dos. E 
eu provalt!ÇO-mO da C)(<C&Silo, Sr. pre-
toidentci, para pedir à' . V.· Ex c. te digno 
iufur m!lr-mo se ja vieram a lgumas das 
informaçõ.ls ~olicitadu,conJorme o voto 
da assem bloa f 

O Sr. l'1·csidente:-Ainda nlo. 
O S1•. X . c.UJ. Veiga:-Ainda ntlu I 
O Sr. ,lf, Fmgencio:-Cooara qne 

nem l'trl'lo 
O Sr. Dru?nonà:..:..Hao de vir. 
O Sr. M . Fulgencio:- Vorollol~ . 

O Sr. X cl'& Veiga:-E' o quu .:o:ost.1. 
Effect h :unentol voz~a-se pur uhl ·q:e 

" ' iuformn~<J"s solieítldu pela asst·m· 
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hlea provincial (ja ngora deve-se dizer a nobre maiot•i:~, ton•lo em attençlo o!l 
que .!oram ')lell\ ·a~emblea provincial, 'motivos · utlicamentn de utilidàde" ~u- . 
uma vez que olla votou l'a.requot·imen- bl:cn, que actbo de ex~nd!lr, dignar-
toa que a~ pediam),nlo blo·de ser pre- se-ba.approvnl-o,prestando asi!ll ho111e· 
atadas a esta casa, porque .o gooerno e nugem à opinilo, ·respeito ao decoro do 
o gOf:JemO... · manrl-ite) 11 relevante serviço i provin· 

Eu IIAo po~o acreditar neste boato, cia. (Muito bem da minoria). 
Sr . presidente... Nmguem ma's pedindo a palavra, 

O Sr. Drumond: - Apoiado, nem encerra-~e a discusslo e, procedendo-se 
deve. à votuçfto, é rejeitado o requerimento. 

O ~r X . da Veiga ... porque a roeu· · ORDEM DO l.IIA. 
sa dessas informaçõta importariá nada 2. • leitura d~ prqjectos, 
m •is, nada menos, do que a conllsslo Têm 2.• le•tura e sito julgadoa ob-
tacita de que a adminiatral;lo nlo podo- jectus de del •b.eraçlo os de ns. 265 
defender-se do3 abusoa e illegalidades a 276. . 
que lhe slo increpadas (apoúWos da Força policial. 
mi,.oria); a recusa pressupõe a conOs- Continuando a discns11o da ultima 
alo de todas as accusações que a ru- parte da emenda n. 1. nfl'ere;cida au 
speito se fazem ao governo, e eu nao •rt. 4. • do prejec~o. n. 104, cuja vota-
poaso crer que o governli de~ça tanto, çlo ficou empttada na ultimllj se~q. 
a ponto de recorrer a e,sa escapa torta, é a mesma ar proVIId.a, sem mais deba· 
que é inteiramente incompatível com te, e passa 9 P,r.ojeeto á 3 • discusslo. 
n sua dignidade. O Sr. H_." Sâ_les1 ~btend~ urge.ncia, 

Sr. prea1dente, creio que as expli- ofl'erece, por parte da 1.• coiomissAo de 
cações que tenho dado justificao os fllzervla,o seguinte: 
itens do meu requerimento e espero que Projecto . 

N. 288. 

A eo~rnmiaallo r.rimeira 'de fazooda oll'ereco o projecto junto, de orçamento> da receitA e 
deapeza província , acompanhado da respectiva expooiçilo de molivos. 

A auomblea legiolativa provincial do Minao Oeraea- 8eefllta: 
Art. I.~ ·'· receita provincial para o eurcicio de 188a a !884 é orçada em roia ••• • 

3.040:940$. proveniente da arrecodaçllo doe oeguintoa · impo1toa: 
'li 1.• Dereilo• do 3% sobra generoa de exporlaçlo • • • , • • 
8 2. • Quota da 4 % oobre o café • • • • • . . • • • • • 
8 3.• Diroitoo da ll% sobre generoe do exportação e criaçilo . • 
8 4.• lnrpooto da indnolriu e prolluõoa • • . • 

• 8 5. • Selloa de herançaa e legadoa • • • • • . . • 
li 6.• Novoo e volbol diroitoo. • • • • • . • • . • • • 
§ 7.• Emolumento. de aecretariu. • • • • . • • 
li 8.• lmpooto de regi'etro, tranemiaolio o venda da eocrav"a • • 
li 9.• &cravoo em serviço da minoraçiio : • • 

• • • § 10. Comme.rcio de ucravoo • • • • • • 
li I 1. V onda de bilhete& da loteria. . • • • • • • • 
li 12. Tuu itioerariae . • • . • . . . 
§ 13. l>ello e emolumentos da guarda nacional 

• • 

§ 14. lrnpoato aobra o ouro • • • • • • • • • • • 
§ 15. Idem oobre o aal • • • • • • • . • • • • . 
1 16. PeUagio. • • . . . . . . . . . · • . · . · 
li 17. lmpoato do traoeito nao eotradoo de ferro cooetruidaa na pro-

víncia por empret&o particulareo • . . • • 
8 18. Renda estraordinaria . • • . • • . , • 

• 8 19. Multu por iufracçGea de leio, regnlamentoa e contratos 
8 20. RepoaiçGea e rea.tituiçc'!ea . • . • . • • . • • • • 
11 21. Juroa de 4 apolicoa • • . . • . • •. . 
li 22. Auxilio pelo cofre geral A força policial • • • 
8 23. Cobrança da divida activa • • • • • • • 

• 
• 
• • • 

lOO.~m~ 950. 
250. 

~-
147 ••. ao. 
220. . 

I. 15.= I. 
.000. 

20 .• 25. 
00. ' 
I. 

40. 

14. 
ó. 

-40. 
30. 

3.0t0. !Ho,YJO 

Art. 2.• Durante o meamo e:tercicio é o preaidoote d.a provinci!' ~utori~do !' d~a
pander a 'fuantia de. 3.087. 710$9'7õ, em quo é .flud' a detpeza provencoal, d11tnbu1da 
pelos oegurotea aervrçoa: . .. 

§ 1.• Repretentaçlo pronn.cral: 
• 

N. I. Subeidio · ao a deputado. • • • . • . • • • 
c 2 . lodemniaaçllo de dupel& de viagem a01 'meamoo 
c 3 . Penoal da secretaria • . . . • . . • : . 
c 4 Tach,rgraphia • • · • • • • • • : • 
c õ. Pubhc•vlo d'o1 debatea e ano~~· • • • • 

·g :OOOflOOii 14. . . 
12:00! . 
8. 

: 

• 



• 

••• 

c . 6. Expediente • • • • • • 
c 7. Acto religioeo da inatallaçto , • • • 

' • • 
• 

§ 2.• 'Secretaria do go•erno· 
N. 1. l'e .. oal . . . . . . • . • . . 
c 2. liltpeiieote e pap~l para impreuilea : • 
c 3. Gratiftca,çlo ao omcial d~ gabinete. 

• • • 
• • • 

. .. 
• 

§ 3.• lndrucçlo publica. 
N. I. Peuoa l da inapectoria geral, incluaive 333$333.de 

gratiftcaçlo a•ldic onal a um chefe de aecçlo e 1.200$ 
a um • rchivhta . . . . . . . . . .. . . . 

N. 2. Expediente . . . • • • • • . . . . . 
c 3. Curao de pbarmacia, iocloalve 5 ()()()$ para laborato-

rios e gabinete e preparadorea e 720$ para um porteiro· 
COO Lia UO • • • "• • • • o • 

N. 4. Lyceo min.eiro • . . • • • • • • • • • 
c 5 . . Esteroato•-Sa.bar,, S. Joio d'EI-Roy, Campao,ha, 

Diamantina e Paracatú • . . . . . • . • • • 
N. 6 . Escolaa norn•atÍa da capitai ,Campanba, llíamantina< 

Alontoa Claroa, Paracatú, Uberaba, Juiz de Fora e Sa-
b•rA, igualadoa oa vencimeotoa do porteiro da eecola 
oor~n~l aua l!o porteiro do lyceo mineiro. . • • • 

N. 7. Cadeiras em cado ... centrao• • • • • • • • 
c 8. Cad~i r1t1 de ioatrucçlo rrimaria • • . • • . 
c 9. Aula nocturoa da upita • • • • . • • • 
c 10. P .. pel, penn~, tinta e livro• para a'!urnouo pobrnt, 

mobBia e uteoaia para ueolae primartoa e aluguel de caau. 
N. 11. Mobília; utonaia e al uguel de caaaa par:< ext~roa

tos o oacolae oormua • • • • • . . . . . . 
N. lt l.lratiflca~~ extraordinariaa) a profeuoreo. . . 
c 1:1. (lr..tillcaçilo ao bibliotbecario e ao porteiro da bi-

bliotboca da cepítal, aendo 300S ao porteiro . . • .• 
N. 14. Auxilio aoa oeminarioa de Mariano& e Diamant ina, 

e caaaa do educanda• dao meomu cidadoa, a :!.000$ cada 
um.a . • . . . • • . . • . . . . 

N. 15. Lyceo de artu e ofBcioo do Serro. . . . • , 
c IG. Collegioa port icularea de Coognnhu •lo Cu mpo e 

!'•J}'!~ de S. Lu i~ no Caeté, conforme a lei 11. 2815, aeodo 
:l.IYJU$ e 1.000$ ao de Caeté • • • • • • • • , 

N. 17. Kseola •gricola do Piracicaba. , • . • , 
c 18. Subveo~"<lea a jardina de infaocia. • • • • 
c 19. Auialencia R 2 allunnoo na eacola de miou • • 

11 4.• Corpo policial. 
N. I. Pessoal . . . .. .. • .. .. • . 
c 2 Espediente . • • • • • • • • • • 
c 3. Ct&valgadorae . • . .. . . . • . . • 
c 4 . llemoot• de animaea, cooaervaçlo de arreioa, ferra- · 

gooa, forrageo• e curativo dos meamoa. . . . • · • 
N. 5. Tratamento de pra~u eofermaa e eoterramootoe • 
c O. Aqoartolomeotos, concerto• de inllrumeotoe e luzoa 
c í. Compra de armamento o correame. . • • . . 

N. 8. l'oaaoal da guarda urbana, oeodo um capitlo 
I 512$, um tenente I. 188$. doua alfere. a I. O:X)$, um 1.• 
oargeoto, doue2.•• ditoa, um forriel, 5 CAboa o 150 praçaa. 

N \1, Engajomeoto de poiaaooa. . • . , • • . • , 
11 5.• Admioiotraçlo o arrocadaçlo.daa rendae: 

N. 1. Peaaoal da directoria de !uenda, conforme o re-
gulamento n. 86, revogado o art. 11.• 11 a.• d .. loi n. 2815, 
ei,Yados, deade ja, a ::10$000 monaaea 01 veocimentoe de 
2 meirinho• . • . . · • • • • • . . . 

N. 2. Expediente . . · • • • • . • . . . • 
• 3. Pessoal dao recebedorioa, vigiao, barquoiroa, por-

eeo togem aoa admioist radorea, o•er ivlea u ajudaotes, 
gratificação a um ftaca l oa fazenda • , • • • 

N. 4. Alugueres de .caaao pa•·a recebedoriaa . • • 
c 5. Papel para cadernos de talões o utensis 

• c 6. Porcentagem a colloctoroa e escriviel • • 
c 7. Cooducçio de fuodoa publicos • • • , . . • 
c 8. Panagoos em eatradaa de ferro e telcgrammae • 
c 9. Contecioao provincial . • .• 
c 10. Cuataa judici i.riaa • . . • • • , • 
c 11. Fiacalieaçlo da arrecadaçlo • • • • .. • • 

§ 1'1.• Obrao publicu: 
N. 1. Peuoal da directoria. • • • • • , • • 

2. e xpediente . . • • • • 
" ~. Couervaçlo de o•tradu. • , • • • , , , 

• • • • 

~ 
38.52o$000 
5.000$00(1 
1. 200$000 

15.080$000 
22.900$000 
34.~ 

68.300$000 
5.500$000 

665. 000$000 
~ 

10.000$00~ 

5.000$001) 
6.000$000 

800$000 

12.000$000 
12.000$000 

4'.000$000 
8.000$000 

I O. 000$'>00 
1.4~0$000 

464. 412$000 
I .000$'100 
1. 6~7§000 

15.0<}0$000 
2 000$000 
5.0 )(1$000 

15.0Q0$000 

504. 059$000 

77682$600 
42.000$000 

67 899$999 
3 000$00•J 

147. !>40$000 
7. 000$(100 
I.OOO$Qro 

150. 000$000 
1.000$000 
4 000$000 

· ·~ 2.~ 

105.350$000 
• 

44.720$')00 

902.553$333 

623. i 41$600 

38:). 219$199 

·' 

• 

• 

. . . 



• 
c 4. llattadu, ponte., eadea& e navepçôea do rioa, au-

torl,adu' por leia eapeciaea ou a JUi&o do governo; 
3.000f000 para er.ploraçlleo minoralogicu. • • 

N. 5. Ajuda de cuato a eogeabeiroa . • . • • • 
§ 7.• s•ude publica: 

N. l . Aar.ilio aoa boapitaoa; aoguodo " lei n. 2815, io-
clniodo o hoapital da cidade do Pllttot, com 2.()()()$QOO • 

§ 8.• lllumlaaçlo publica: 
N. 1. Oa capital, para maauteoçlo, desde ja, de 230 

lampelJea a • • • • • • • • • • 

S 9.• Culto publico: 
I. Futejoa ucionaet • • • • • • • . • • 
8 10. Apoeeotad01 • reformado~: Inclusive oo que ae 

apoaeotarem ou reformarem no uoroiciu destA I oi • . 
§ 11. Divida poaaiva: 

• N. I. J uro• e amortiaaçlo de apollcea . 
c 2. Er.ercici01 ftodoo • • • . . • • • . . . 
c 3. Juro• e amortiuçlo da divida fluctuante, na form-

autoriaada aeata lei . . • • 
§ 12. Dell'&a&a dinrau. • • 

I. Preto• pobrea. . . . • • • . . • . 
11. fnderonita\tlo a iadividuoa em leia o•~>&ciaeo • • 
111. Rutituiçôot o repotiçaeo. • • • . • . . . . 
IV. Ootoç•o a orp haaa pobrea. , • . . . . • . • 
V. Adiautamento para monte-pio a empregados provinciuo 
VI. Publieaçio de actoo oftlciaea. • • • • • , 
VIl. Diligeaclaa polieiau. • , • • • 
VIII. EYeotuau. . . . • . • • • • • . • 
IX. Almanack de Miou, deade ja • • • • • • • • 
X. Ca.rt"' eorographiea . • • • • • • . . . • 

• 

200.000$000 
ó.~ 

.9.000$000 

137.446$311 

150.~)$000 
15.0U0$0(l0 

11 3 .~ 

140.000$000 

1.=~ 4. 
I. 
5.~ I ·> -· 6.000$000 s.ooosooo 
i .1100$)00 

60.000$00() 

.-o• 

49.000$000 

219.213$333 

Ui.~ -9.087.710$W6 

Art. 3.• Pica o pr"idente da proviocla autoriaado no eurcicio delta lo i: 
8 1.• A abrir creditas oupplemontareo, no cuo o com a.a formalid.adu preacriptu n.o 

art. 18 da-lei o. 231• do li de Julho ode 1876: ao art. 2.• § 2.• u. 2-ex!*liente da aecre-
t.ria do 8()\'orno e papel I'••• improullea; ao § 5 • na. 3, 5 e 6-peaaoa[ daa recebedoriaa, 
pa~>&l para cadernoa do tlllô••• uteneia o porcentagens a cullectorea e otoridea;- ao § 6.•, 
n. IV- estradat, pontoo, cadeu, navegoçGo do rioa, IIU toriaadaa em leio etpeciáea ou a 
juizo do governo; ao§ li o. _1-jurot e amortíeaçlo do apolicoo;-ao 8 12 n. 1-preaoa po-
brea: nio excedendo de 150:000$00(1 a importancit. muima do todo• 01 croditoa. 

§ 2.• A elevar, dude ja, aa aeguintos •erbu da lei n. 2716 de 18 do Oeaombro de 
1880, art. 2.•: 
. Do§ 2.• n. ~ com a quantia do .l:OSi$360 pau pagamento do des~>&zaa coro o er.l'&-

dtonte da aecretana do governo; do§ 3.• n. 2 cutn a de 18(!$ill0; o. 3 com a do 37$850; 
o. 5 com a de 150$000 o n. 1 cotn a de 232$000, para pagamento de deopeaaa com o upe-
diente da inopcctoria geral da inttrucçAo publica, escola de _p!larmacia, ntornato da Dia-
mantina o escola norrual da capital; do§ 4.' o. 2 com a do ó7:J$'200; n. !! com a de 10:000$; 
o. 6 com a do ~. para canlgaduraa, romonta do animaer, fcrragona o or.~>&diento do 
corpo policial; do IJ8.• o. I com a do 1:883$5·~. para dospoaaa com a itluminaçio da capi-
tal; do§ 12 o. VIII com a de 1:7111$480, pau pagamento do detpezu enotuua; e u ae-
guiotet verbaa da lei a. 2815, art. 2.•, a uber: do§ 2.• n. ll com a qoaotia de l:~ para 
er.pediente da adcretaria do governo; do§ 3.• o. 11 com a de 57$049 para ex iente da 
io~P'_IC~~i.a geral da iottrucçio pu blica; do§ 4.• n 111 con1 a de 9)9$780 e n. I com a do 
5:000$'J00 para ca .. lgaduraa, remonta de animaoa e !orragena; do§ 5.• o. V com a de 
1:200$000 para cadel'lloa de tai&Ja e utenaia; e do§ li n. 111 com a do 37:456$043 para pt-
gftmento de er.eroioioa ftodoo. 

§ 3.• A pagar, dentro do eurclcio corrente e nia forças da rea.,ectiva lol de 'orça-
mento, a dupeza quo ao fizer com a exocuçio daa obraa contratadu nos exorcicioa aoteriorea. 

Art. 4.• B' mala o governo ·autorloado, doado ja: 
1. A couve r ter em um a6 empreatimo de 500:000$000, a j oro mnimo de 6 Y.. e que aer' 

amortiudo ao prato de 6 aonoa, a conto r do 1.• do Julho p. faturo, a divida &uctuante da 
proviocia; o ucodeota deata aer' pago com u aobru da receita do er.ercicio vigente. 

11. A tl'&na!ormar daaa daa actuaea !orjaa de ferro er.iateotea na provincia,adaptando-2a 
••• ayatoma Catallo, o podando contratar para oaae IIm 'ot meatrea neoeaurioa dentro 
ou fora do paiz. 

111. A oatabolocor liohaa telephonica• do ~>&laoio do governo para ao ropartiQJes pabli· 
cu d .. capital o para o paço da at~emblea provincial, correndo oata deapeaa por conta da 
verba destinada a obru puhlicu. 

IV. A fuer ooa regnlameatoa ot. S. e 87 u alteraç4ot que a p atica boaur ,_ 
telhado, e a renr a paota doa direitos de er.portaçio, podendo augmeatar ou redu-
zir oo reapectivot arhgoa, pataaadCMit de umaJara outra pauta, o alterar 01 preooa. 
afim de harmoniaal-oa com o eatado actual da pr ucglo e commercio proviociua; esee• 
ptuadoa de quaMquer impoatna, alem de outros ja eapeciftoadoa em leio anteriores, óe'ee• 
i llilllca l'eaeroe:-al$odlo1 milbo1 CeiJ•o o arroa. 

• 

• • 



A N N Á M. 

Disr.osir;;rs .JWr•oo•wllu. 

Art. s.• A pauta .para a co"braoça do imposto olo eafti aer" orgaoiaada ooe mezea 
·lo Juobo e 0dzewbro d't cada aooo, pel, vreaoJeato Ja prorioeiu, que a aurl de àlletordo 
com o preço medio do onuroo gooero oo mere•do Ú:l c:Orto duraor.e o me& anterior. 

Art. 6.• Foelo rovog•d,a: 
I. O art. 12 do regulamento n. 95 e o§ 2.• do art. 4..• da tabella-A-aooexa.; lei 

o. 21:115. ' 
11. T_odu ao l.oio 'luo co ncedem loturiu pora obrao pr'!vloel~oa ou municlpaes. 
Art. ,.• A doopoa~çao do art. 10, oeguod" pu r to, •.1• I e o o. 2tl6 J~ 18 de Oezornbro 

do 1!180 olo eomprebondo oo eaeravoa que f~rom alienados pars fora da província . 
Arl. 8.• A de•peta com a lioba telegruphiea entre Queloz e a capital correr" por 

COOta da Yetba de ObtU publiCU, CUja appl i~aÇIO e fo .ta a juizO do governo. 
Art. 1!.• Fiel" aupprionidoa: 
I. Oa lugares de bibliotbecaric» oaa ci.ladea do S. Joio d'El-Rey, Campanha e 

Diamantina, 6eaodo aa roapeelina bibliothoello • cargo das earnar&o muoicipaeo. 
11. Oa de ioapeetorea rle ci reuloa litr.erario1, cuj 11 fnoeçõ~ pu~ario a .•er uoreidaa 

vor inopuctores munieipaca, 1em remuneração ool~tuma, terl'lu oa titulo• do nomeaçlo isen-
to• do quaeoquer direitul provinei•ea. 

lli • . \a aula• avulsas de íoa rueçio secuodou·ia, cujos prof9aoores aerQo aproveitados ooo 
externa toa, eaeolu normaoa ou cadeír .. de io.to·ueçdo primaria do 2.• grao, com oa mesmos 
voncimoo tos quo actuolnoonte percebem. 

Art. 10. Slo erea•loa: 
I . O lugar de archiviata oa iospoctoria gero i dtt iostrueçlo publ ica, com o voocimelllu 

do 1:200$.100 por aooo. 
11 . O de porteiro o• ucolt de plurmaei•, com vencimento• iguaoa aoa do porteiro 

ola oaeola 11ormal. . 
Art. li. Os Yeneimeutoa doa cmprJSgado• da aoereta~i • :do governo, dirilctoria de 

(ax~nda, inopectoria gorai da inatrueçdO pu!Jlic& e oli rdc tOti'! du OUfllO jiliUliCUp terio 
olivíJodot e.u 4- vartu, sondo :1 ~~~ oo'tleuado o uma do gr•tiileaçlio, o ae odo igualuilua os 
\'Oncimenlol doa cbof•• de aoeçlio dJl directoria •lo fuenda •o• dos ola accret .. ria do 
governo. 

Art. 12. A diopoaiçlo -d11 ~ri. 6.• da lei o. 2138 de 27 de Outubro de 1875 oio 
coonprobende o• cbofeo olaa repart•çlloa. 

Art . 1:1. Noohurna oecola uormd podor4 aor io.tallada, •om qu• oa povoa da re• 
apeetiva eireumaeripç~o litteraria ou da tua aode foçtlo doaç:i • :i provioci~ do prodio o no 
que a muma eacola poua fuoeciooar. . 

Art. 14. Fica elevodo aliO$')~, pagoa om du .. prostaçOca, a tua sobre a matricula 
oa escola do pbarmacia. 

Art. 15. E' o goYOrno auloriaaolo: 
8 1.• A ooandar proceder oi. liquidaçlo d10 olivido aetiv• da província o a veadol•a 

om ha.tla publica, por maoieipioo, a p:cço •I J li;, ~ ou 50%. conforme o estado du 
arlvabilidado doo ro•pocth·os dovedoroa, ou • mandur proceder oi aua cobranç.t, por pos-
•oaa estranhas HO ouuoicivio onde roaidirouo os devedores, medi•nte rotribuiçlo nAo 
ucedonte " 30% da renda arrecadada. 

§ 2.• A m•ndar lotar a cobrança do iruvooto do ouro pela dircctoria do fotooda, qu~. 
depois olo reopeetivo l•nçamonto e intim .. çJu ob partes pa:a ps:;ameoto á boea do cofre, 
procederá " execuçlo, na forma da lei. 

Uo lançamento deste imposto ao darlo osrocursoaoalipuladoa nn le$'islaçi\o provincial. 
§ lll. A incumbir da fioealiaaçio da cobranç.t du reGdaa provioeo~ea, no ponto m'ai• 

convooiont~ <la eatrada de forro O. Pedro li, r• rnal de S. Paulo, a um empregado 
da oli ro: toria do f~ren la, eooeedeod<>-lhe um .. g rati6CJ>çolo qne reunida IIOt aeos veo-
eimootv• perfllç.t 3:000$000 o maia 5% da renda que elle arrecadar. 

Art. ltS. Sio isen tos do quaeoquer direitos provineiaea oa objoetoa quo e otrarem 
na província para a oeeola do minao. 

Art. 17. Ficolo roNgadaa •• diapoaíçõea oon con trurio. 
Sala da1 eommiuOoa, 13 do Setembro do 181!2.- JI. Sales, S. Ferr·a;, Drum?ntl. 

O Sr. P residente t.lechr.1 que o r:um .. ntaçllo adduzida pelo nobre dopu-
ll' ojecto n. 8, consiguatlu na ordem do t tdo pelo I. • dist ricto, residente nesta 
dia, é roül'a•lt•, por n4o to r ainda pa- cap1t.ul, com o fim do justificar o : seu 
r~~r da respectiva commiss4o. voto om s3p:&radoJ, n4o po!!ao deixar de 
Estradas de {erro Uniil.o Mineira e ostranhur o mo lo porque a a:~semblea 

Piau. vas!aola e a actual tem se conduzido om 
Cuntinua a 1.• diacus.4o dos projec- t•elaçêltJ a queslõ.>< tão solia,, como a 

t •S n1. 2.H o 232 (voto em separado), que viu as estrad~ de ferro na pro-
tjUO tratao do prolongamcnt J d,stas vincia I 
e,t,·adas até á cidade do Po10ba. Sr. presidente, olevem ainda echoar 

O 8r. Blae Forte•:- Sr. prt!- neste recinto a~ palav:rus pro e contra, 
sídeute, antes de l!"Pre~flntar os argu· levantadad em 18i 8 n,a qÚiatll.o ·,;a 
meutos,cm que as com:niS$ÕO$ reunidas e~trada de Cerro UniAo Mineira e J. .. .,. 
tlu 1-olt-res e de p••ntos e est radas fun• poldiua, quesL:to es•a que, a~:~ r· old 
dar.tm se para dar o parecer que ora 1 ter t idoJ uma :1 .;o~·· o neeta assembl··a 
111 discute, e 8010:1 do r<SjiOndor Ü ar• foi avoçnda p• IO guveruo sara} e a li 

o 
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te1e uma nova solução. SJlução orn 
que alo poao dizer, Srs,, se foram &L• 
tendidos oe intel'ellses geraes, pruvin-
ciaes, ou se o~ in teres O$ particulares. 
Nl., quero, nilo devo e nllo indagarei 
di111n. 

Sr. presidente, ainda conlinuo a ad . 
mirar o modo porque -as usemb1eas pas-
~adas e a aotual tem procedido ·a ro· 
speito desta q ueslllo,porque vejo apre· 
scntarom•se projectôi nesta ca·~a para 
concessões de estradas de ferro, sem os 
necessarios trabalhos, sem os indispen-
save:a eaclurecimentos, que po9$am mi-
nistrar â ~eemblea uma crheriosa SO· 
1 uçlló (apoiados) ... 

O Sr . .Drumcmd:-E' prec1so ollo 
pz:ecipítar aaoluçlo de questões tio-im-
portantes. 

O Sr. B. Fortes ... a8m de qu9 nl o 
ae deem mais aa questões que se têm 
dado. (A.po&ados). • , 

Longe de 'n\'im a inlençlo de querer 
usacar âs aa68mbléaa pa'IS&das a pecba 
de· indífferentes aoa altos . intereeses da 
provinoia, oomo sl o os quo visam as OI• 
tradas de ferro subvencionadas ou ga-
rantidas por ella: 

Mas, si nllo foram indi.lferentcs, pu· 
de-se affirmar que as suas decisões a Lal 
resl'eito nlli> furam o resultado de pre· 
occupaçcJes de espirilo, que produzissem 
uma soluçao amadurecida; porque, se 
assim fosse, por certo nllo variamos em 
dircusslo o parecer que neste momento 
oocupa a nossa atteoção, e para cuja 
soluçao parecem estar attentos nllo aó 
a assemblea e circumstantes, como 
tambem toda a província. ( A·poiados; 
muito bem). . 

Sr. presidente, ~ oomrnis.sGes de po-
deres e estradas entenderam que,, ela-
borando o parecer que está em discus-
a&o, attendiam aos interesses da pro· 
Tincia; porque, desde qoe existe a lei 
n. 2224 de 13 de Junho de 1876. pare· 
ceo ã essas commi~sl!es que nllo podia 
existir a lei o. 2815 de 22 de Outubro 
de 1881. art. 4 • § 5. •,porque, dispondo • 
a pl'imoira que o governo ficava auto· , 
r isado a contratara 'coostrucçao de uma 
estrada de Corro, que, par tiudb da es· 
t rada do Cerro de Pedro 2 •, fosse levar 
seus trilhos ale o Espírito Santo, com 
um ramal ao Mar de Hespanba, e, em 
virtude desta lei 11. 2224, appareeendo , 
o eont1·ato de 13 de Julh.o de 1876, em 
quo o preeidente da província de entllo, 
o Sr. Barlo da Villa da Barra, eonsa· 
grou na clausula 5. • - que a com· 
paohia UniiO Mineira-~ia levar seus 
trilhos até S. Joao· Nepomueeno, com - - • 

'· • 4 prefereucia a qualquer outra compa· 
1lhia •para o .prolongameato - ; ~e
co-mo, Sr. presidente, q'ue uAo tluba 
rasllo de ser a Jtti n. 2815 do 22 de Ou· 
tubrn de 1881, porque, app:~.recendo 
ella na legislação prov.ncial, niu ol· 
iender direitos adquirido~ em virtude 
de lei da mesma assetnblea o do con-
tralos eelebcados .pelo presidente da 
província de en~o,estabeleoendo assim 
uma luta, sempre ingloria para a pro~ 

• • 'o:IDCJB. 
O Sr. Moretzsohn:-Conlrato, nllo. 
o.sr . .Drumofl&~Contratos, sim, e 

oele!lradOi loJgalmente; do que ha re· 
conhecimentn por esta assemblea. 

O Sr. B • .Fortes:-~u chegarei lá. 
Sr. presidente, nem ae diga quo o 

contrato de·13 de J ulho- doJ 1876 é il-
legal.· pOI'que excedeu as vistas da lei 
n. 222-i.de IS.76; porque.uós vemos lla 
lei o. 2790 de 1. • de Outubro de· 1881 
determinado que • ficas;em em vigor o 
contrato de 6 de . Novembro de 1879 o 
maia leia q ull nesse sentido leghlavam. 

Logo, Sr. -presidtmte, nilo vem no caso 
a observação do nobre -depumdô pelo 
I. • distr icto, quando- aftirmou que, de-
terminando a lei n. ·l980.de 1873 que 
n;mhuma estrada de ferro d'alli em 
diante poderia ser concedida pelo pre-
sidente da província, sem que uma lei 
especial a determina~se. por isso era 
illegal o contralo de 13 d1 Julbo de 
1876, por que estan fora da aUribui-
çllo da lei do me~mo anno. Sr. pre· 

·aidente, eu garanto que essa le1 de 
1873 só teve vigor nesse a.Duo, vislo 
como outros contratos sobre privilegias 
do estradas de fer ro forilo saneciona-
do~r·em leis de· 1877. 1878 e 1879 pela 
assomblea prGvinoiaL 

O Sr. Drumcmd:- Por exemplo, a 
propria do Pian. 

O Sr. B. Fortes:- Quaodo comecei a 
discutir esta questão, ou disse que a aa· 
aemblea provincial ndo tinha proce-
dido com o preciso criterio, pois do con-
trario -n:l-1 viria apparecer no me:o da 
lei do orçamento11. lei n. 2815, que, de-
vendo ser um fructo da collaboraçllo 
dos legisladores, foi com.> que atirada 
â ultima hora para decidir IJUeStiJes 
para as qun94 a. província tinha soas 
vistas voltada~. . 

A loi o. 2815 do 22 de Outubro do 
1881, em vez de acabar as difticuldâdes 
entre as companhias da'eàtl"ada de fer· 
ro Uniao Mineira e de Juiz llm·a 
ao Pi4u, creada pela le_i n. 2760"de 22 
de Oatubro de 1881, deixou essu dilll · 
culdades no mesm!)-pé em quo àstavao 

' . • 
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(apoiado~), porqoe, det&rmi.DaDdo DO § 
5.• du an 4.• que o presiden~ da pro-
Yiu·;ia fto.:an au&oriaado a celebrar con · 
tra o com aquella das c:ompaohiu. 
Uniao MiMira ou do Jwu de Fora 110 
Pi4u, quot •·lfurecesse melhores condi· 
ÇÕ8<I à proviuct&, respeit •nilo-se oa .:ou-
tratos e leis vigentes, por isso IDG:~tuo 
estabeleceu uw principio que olo podia 
ser aceato. 

O Sr. Drumond:-Croou um verda-
deiro absurdo. 

O Sr. B Fortu:-A intervretação de~
ae ar&. traz; em r esultadO o project • que 
as commiasõe~ form ul&rlo, idtO é, m&u-
dando que & oompanhi:l Uni/lo Mineira 
lenaae aeos trilhos atéà cit.ladedoPom-
b&, 11 a•im formularlo o SilO project·•, 
porquovirlo que & di:q~osiçlo do § _5. • 
do art. 4. • da lei o. 2815 uao tinha na-
alo de ter. 

O. eo11tratos em v•gor .erilo 01 de 
13 de de Julho •le 1876, aancciouados 
por acto do ' ice prctidentc d& provao-
ela, o S r. desemba.~gn•IOt' Elias, em 30 
de Abril de 1878, e Je·29 de Novembro 
delStU, celebrado pulo vice pre,idente, 
o Sr. conselheiro Sauf Anna t 

Se slo esse~ .. ~ \:O.a tra :os que a lei 
mandou r espeitat·, rdspei taudu· Sd o~ 
meam lS, a lei que cre 1U.a est rarla •I -• 
Piav. ollo podia var prejudi.:ar "' di· 
re itoa adqlliridos p~la Unido Mineira 
e, por isso, nlo s~ polia dar concur-
rencia. 

Nem ee diga; como o nobre deputa-
do representante do primeiro di -t rlot-1 , 
que a lei deveria ter sido feita oestes 
termos: 

c-A contratar com ·aquella da~com
panhias que estabelecesse na sua pro-
l o~ta, antes do contrato, mdlho re:s cvn· 
diçõe&-•. . • 

Neste argnmento o nobre deputado 
foi alem do que se lhe pndia, porque, 
aceitando o absurdo do § 5 . • do art · 
4.• da lei o. 2iH5, não qu iz ohegar á 
soa concluslo, isto é, que esto § oao 
poderia ter realidade, porque, querendu 
dizer proposta-empregou as palavra~ 
- r espectivos contratos. 

Logo, Sr . presidente, nlo tinha ra-
e&o de ser a subst ituição do nobro de-
putado, porque em virtude da lei de 
1876 é que foi celebrado o contrato 
dó mesmo aono com a UuiAo Mineira, 
e por isso, hAvendo contratos reitos e 
oonsu.mmados, oAo tinha lugar ma:s a 
,Palavra- proposta. 

O Sr, .Drv.mond dá um aparte. 
O Sr. [1. F ortu:- Porcer&o que·oilo, 

1or que essa l ei · nlo podia ter elfeito 

reLr~ctifo, isto é, ele fn er cessar o~ 
d.rotit.>s adquiridos eau Yirlude ddJ"a 
lei de 1876. . 

O S r. Menelio:-M&~ a lei de 1876 
garaot:o cootrltto somen 1à a té o "E.vi-
rl&o S•n&o. 

u Sr. 'B. Forles·-A lei de 1876 Ir•· 
rlntlo contrato H! até o E1pirato San· 
to, é verdat.ll', ma.~ o presít.leote da pro-
Yincia tinha, em virtude t.la lei de 1851 
e 1859, o poder de conceder privikgio 
até co1o g.traotia de juro_, como se t.OOe 
ver ainda t.la lei u. 6:àl ae 2 dP Junbu 
de 1853. 

V Sr. Dnmwlld:-Faeulbt.le recouhe· 
cit.lu pt~la assemblea até A lei 21115. 

O Sr. B . Ji'ofles·- Se o ·pa·esit.leut .. ti-
llPII ocsa att1·ibuição, em vis~ das le•~ 
citadu, podia garv.oUr u J!rolongamen-
to dessa estrv.d.a até A cidade ilo 1-'uu;ba. 
tila< nl.1 para ahi. 

Ain•la (lú'leria ruos contieuar a a : gu· 
mentl\r e d.:JUun~trar que es\e pttÓotr 
do que hoje quer 11t1 t.l•zot· ·que o pro:~i: 
deu te oJa pruviocia investiO·IId, aiDdtt roi 
gut·antido voa· uma lei t.le 3 t.le Ju .. aro 
d,• illt!O, em IJ Ue so ostaboloc;er&o onu~ 
11 vanta.gon~ tiara a curupanbia União 
M ineira. ouu~ quo ~u lamento que " 
assemblea t1vesso estabelecido em urnn 
lei. p•1 r q•t"llS asst>mbleàs proviaciaell 
nunca f•u-••·• póder juoltciarlo, nunca fu-
rto tribu.nal. _J18 ra fazerem cum qud 
uma conrpanhaa, organisada t.le confor-
midade com as leis e coQla·atos t.la t•ro-
vincia. 11agas~a a seus accionlstas por 
qutt ndo t i:aha levat.lo o ramal até~ ~at· 
d 'H~~paoh.a. A &Uil competencia nilo 
ch~g11 até a.hl. 

O Sr. Drwmond: -Lel que nlo fôiain-
da revogada. 

O Sr. B. Fortu: -Mas, como la argu-
mentando, o cont rato de 13 de Julho 
de UliO, que foi s:Lncclonado pe:o :acro 
da presit.lencia de 30 de Abril de 11!71:1 
e por outro co o t ra &o de 29 de Novena brn 
de ,11180, foi •ancciunado pela auerublea 
provincial. Posteriormente a esse c~o
tra to, a lei de 1880, no § 2 • do art. 1. ·, 
garantiu á companhia Unt4o Jltntlra 
uma zona de 30 kilometros, em seu pro-
longamento, até A cidade do Pomba. 

Um Sr. deputado da um aparte, 
O Sr. B. Fortu:- Nio aceitou os 

Ío!Volre•, porque nAo reconheceo coaupe-
tencia da assembl ea provincial par:~ 
impor-lho esses onus. 

O Sr. Mcnetio:- A companhia aco:-
~o_u alguni f~&vores; mas nao quiz su-
Jill tar-se aos onus. 

O Sr B li'ortes:-Noo quiz sujeitar-
se, porqqe reccnheeeo a IDcomperencia 
da ll·&emblea. Ella podia sujua tHr-s•t 
dopo,i:t da q :e!tlu Yentilada uv t r.ou -
nal COI!IJ' ·" ntu e de banr uma >S8Il4 
tenç1, ubd g,indo- a a indemni•ar QS ~~ 
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cionistú do Mar ti'He~p'ilnha. Ido é 
que seri&. rogulltr . 
_ .O Sr. G. Ptnna:-Apoiado. 
. (H a clicersos ap!lrtu). 

O Sr. Drumond:-0 ' facto do nllo 
acoitar os unos pilo imp .r ta a rcvoga-
çlo da lei, e nem que CadUCUSl 11 prtl-
feroncia p11ra o prolongamento até o 
Pomba, porque os termos da lei o nau 
dizem. 

O Sr. B. Fortes:- Dilmals, eu áio-
da posso mostr~r que 'hóuve' um con-
trato que deu á companhia Uniao M•-
neira o pa·a,o de 8 annos para cum-
prir a condição de levar o ramal até 
o Mar d'Hespanhs. 

Sr. presidente, o meu nobre collFga, 
que deu o seu voto em separado nesta 
quesUio, ~pbis de ter atacado o parecer, 
disse que o contrato era lllegâll: por-
que a lei n. ~<!4 nlo dava auwrlsaçAo 
ao president&Aa provioeia para conce•tor 
privilegioa à companhia Uoulo Mineira 
ou com~~&nbia orgaoisada por Francisco 
Ferreira e Pedro .Uetlm Paes Lente, 'lue, 
por uso mesmo o contrato, sendo illegal. 
era como se nllo exlstl~se. 

Mas neste ponto, Sr. preeidonte, eu 
nllo pbsso concordar com o meu nobre 
colltoga, que, quando tratou de apresen-
tar este argumento, ainda fui alem e 
tlisse : a commissllo nlo atteodeu aos in-
t~ r.Jsses da provi nela. · 

O Sr. Mo1·etzsohn : - São modos de 
pensar. 

o Sr. Drumond : - DesaOo o nobre 
d lputado para em discussao provar-lhe 
que o interesse publico, a fé dos contra-
tos e a legalidade dos mesmoa,exigtm que 
s l garanta o prolongamento controver-
tido. 

O Sr. B. ForteB : - Nem ba pare-
cer que aueodesse mais aos ioteres8E!s 
d& província, Sr. presidente, do quo 
aquelle que ora ee discute. (Apoiados). 

Pergunto eu ao meu nobre oollega : 
si a lei o. 2815 de 1881 rev<>g use todos 
os actos da lei de 1876, o. 2~l4, e todos 
os contratos posteriores a esta lei, u 
provincia ollo ficaria numa posiçilo 
falsa de vir a companhia pedir-lhe per-
das e' damoos, porque a provi nela ti oba 
faltado à fá dos con tratosl (ApotMos). 

Por certo que sim. Logo, l:lr. presi-
dente, o pareeer da comm1sslo a t teodeu 
muito mais aos interesses da provlcia do 
que o voto em separado do nobre depu-
tado. (.Apofactos). 

Sr. presidente, a lei o. 2815 niio tinha 
absolutamente raslo de ser, porque, si 
por um lado ella mandava respeitar U:f 
contratos e leis vig<~ntes, nlo podi" por 
Isso mesmo ·esta~ Ieee r a coocurreocia 
entre as duas companhias. (.Apotados). 

SI ella ·queria estabelecer a coocur-
reocla, ulo podia admlttir os contratos 
e leis vlseotes. 

• 

Logo, q uaàdo nós lralamÔs de inter-
pretar o pensamento do legislador , que 
é verdaliei ra recoa1trucção do pell~a
meuto delle, · co1no diz Savigny, e 
encontram:>~ nesta l'rcuos~rucçao um 
absurdo, o.10cluimo~ quo n lei oll<> 
tinha rasao de sur. Nu caso vertente a 
let nil:.~ podi11 servi r. 

Nilo podia servir, porque eu ja apres-
entei as rnsõ~s em quo as commisaões se 
fundaram para du.r o p:are~r que se 
discuto. . 

A lei 11. 2815, nu seu art. 20, nioda 
olft~rece uma rasão demonstrativa de 
que es;a lei nio p·>dia ter appl icação 
na questllodevantada entre a~ O$tra-
das·Ju z de Fora no Piau e Unilo Mi-
neira, porque nes"e artigo estabeieceu 
que nem a lei 5()4 de 1851, nem a 
~oi 1009 de 1859 davllo autori~aQliO ao 
presidente 1la pro1·incia parn conceder 
p)'ivilegios de estradas de ferro. 

Ora, se essa lei foi a que veio di-
zer que a~ leis anterior~ nilo rlavão 
tal autorisaçllo :w pres1dente da pro-
víncia, o que segue-se é que os presi-
den tes da provinc1a fundavam·se ues~as 
·leis para dar es!G~ privilegios, o que 
a asse ... blea recoobec•n oes.,a leí que 
elles oito tinhao esse poder. 

Mas, porque entalo a assemble11 re-
conheceu que elles não tinblto esse 
poder, poderà a mesma as;emblea, por 
uma lei, 6 annos depois, revogar to-
dos os netos feitos de boa fé e que 
as assembleas passadas têm sancci.>na-
do por meio de leis e co o trs t01 f 
As.~im, Sr. pre~idente, vou demon!-

trar que as assémbleas provinciaes Um 
sempre reconhecido contratos celebra-
dos pelas presidencias em privilegio~ de 
I)OÍistruCQIIo de estradas de ferro. 

Temos a lei 2789 de 1881. reconhe-
cendo o coátrato de 23 de· Abril do 
mesmo anno. Refiro-me, . Sr. presiden-
te. ao ptivilegio de estrada de ferro 
concedido ao Sr . Gentil J. de Castro 
paro a estrada J equi ti_nhouha. 

Ora, so essa lei de JaRI recOnheceu 
um contrato feito no mesmo anno, 
porque raslto a lei n. 2815 nlto havia 
de reconhecer os contratos feitos em 
1876 e a 29 de Novembro de J88n 

Ainda temos a lei 2790 de ISS1,om que 
se mantla respeitar o contrato de O de 
Novembro de 1879,em relaQAo à estrada 
de ferro tio Aventureiro. 
· Ora. se exi~tem leis da assemblea pro-

vincial, coo.sentindo nesses contrato~ 
feitos pela presideocia da província, por 
que rasllo a assemblea de 1881 velo com 
a lei o. '2816 dizer que os cont1·atos IUI-
teriaree nllo podem ser recooheeidos '? 

Um Sr. dep1dado:- E' porque dui-

• 
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dou da compotencia da aJ minist raçilo 
no caso vertente. 

O Sr. B. Fortes: - MaS nâo podia 
Ir de encontro, embora du Yiolasse· deS:Oa 
corupeteocta, a dtrei tns adqu i rido~ ~>m 
vil'tudo d98ll8q contratoM. l'odia fazer 
uma h1i geral e d1zet' : de ora a vau w oul.o 
pi.Klurio u$ pre:~ideute~ de profiocia C<J· 
lebrat· coatnuo~ &. 

A~~im a ass~mblea procedo~rla de toda 
boa fé; ma~ u Ao como ao caso verleut.,, 
em que procedeu de sorpreza eucartan-
do na lei de orçamento uma d lsposiçlo 
que nan f<..~i discutida , que appareeeu ~ó 
para .olve r· quo~•tll~s. IU&ll questõo~s que 
Ocar4u llll mv•ma. 

u :),·, Drumond:- Para &alvor, a lo, 
par.1 cmuplicar. 

o sr·. Jtl. Fulgencio dâ oru aparte. 
O SI·. B. Fortes: - Ma• od meus col-

lega$ uiu vh'àu ainda q uu a ler u. l!224, 
nu sa11 art. :J.•, revoga o art. a • da lei 
c i t:ula velo~ nt.bre~ deputados 't 

Sr p•·o•i•lente. me va reC<J q ue com as 
minha< frac:•s ob~et·\·açõe~. com os pe-
quen•o< recu •··o~ do que disponho (não 
apoluúiJS). t.Hnho ja~t•ficado o parecer 
da~ commll!>ild• reunidas. 

u Sr. Drumona: - Per fai tamente. 
(.Apoiaúos). 

u Sr. B Fortes: - VIlu, pois, sentar-
me, promdUendo voltar à tribuna. se as 
minhas vonder.JÇÕJs furem contestadas 

1·:· n que linha a dizer. {Multo bem 
muito bem)! 

O Sr. Drumonà:-Quantlo V. Exc. 
se sentir fatigaclo, t•u mo ofl'ureço para 
faz., r ~ uas vezes, embora com menos 
olevnç;lo. 

Vozes : - Juslifi..:o u perfeitamente 
bem o seu parecer. 

Ninguem mais pedindo a palavra, en-
cor ra-se a discuesllo tt, procedendo-se 
á votação, é approvado o projecto o. 
231•1 a com mi~sao . ficando, por tao to, pre-
judicado o n. 232 (voto om separado). 

O Sr. B. de Coromandel declara 
quo vot ou c~>ntra o primeiro. 

O Sr. Menelio Caz igual decla-
ração. 

Aposentadoria. 
Entra em 3. • discussão o projec1o n. 

61, que autori~a a camara municipa l 
de Sabará a aposenta r o seu secreta-
rio, major Luiz c~ssiaoo Mart ins 
P urelt'a . 

O S r . M~nello:(Nllo temos este 
discurso) 

O 8r.lloc ho Franco (I dem). 
Encerraria a di$CUssâo, é approvado 

o projeclo. 
O S1·. C. Sena <!eclara que votou 

C•llllra. 
Prolongament.; da estrada do Piau. 

O S1·. Lemor re'luer e obtem pre• 

fer. ncia para a di>cussâo do projeclo 
n. 240, que uutori~â 'a concesslo cln 
privalt~gio à c· mpanhia da es trada •lu 
fu rro dt! J uiz. de Fora ao Piau paru 
le\·:•r seus trilho~ ate á cidade J:r 
P11nte Nova. 

Em so_gu.da, entra em 1.• discu.<sãn 
este project11 e é •• m d&bate appt·o-
vado. 

Posturas. 
S.ln appr,va•los em 3. • •tiS;IlSSâo os 

prlljectos n.~ 6·~. 63 e 65, cont•·n I·• 
art.s. tle posturas, o 1.• da cumat·a 11 1 

Póus 1 A1ogt•c, o 2 • •111 de Sabará e " 
a. • da du ::ianta B:u bara.' 

Entra em 3. • rliscu~sâo o projecto n. 
12~ de 1879, c .. ntendo orts, do postu-
ru da camara de Alftttta.s. 

A requuriut .. nhl du Sr. G. Ponna,a;•-
profad<! pela ca~u, fica esta discuasà' 
adiaila por 2 1 horas. 

Transferencia de fazenda. 
E' approvac1n em 3. • •Jiscu>~sllo o J>ro-

jecto u.' 00, que t ran:< fere a f11zcuol .. 
olulllllllina•la B •1IIIO!Ile, da freguezia da 
D Ja FamUb l'ara a de S:.nto Anton:o 
olo i\luriahé. 

Apresentaç® de projecto. 
E' lido e \ " 1 á imprimir o seguiu lo 

[li'Oj ed.••· 
N. 289. 

A 1.• eommiuilo do projeetoa de cammras 
muoicipaea, euminando a quo apresentou " 
eamnr~ do Rio Novo em data de 11 do 
Ago•lu p. pa .... lo, conlondo artigo• addi-
livoa ás suas pcstur.u, ó do parecer que ao 
ado~le om forma de roaoluçlo o incluo!> 
projeelo, aguardando para oft'erecer emoo-
daa na ocaatilo competente. 

::i•la da& eommisl<lot, 14 do Setembro de 
1882.-'V encellou, Olcga.rio, A.. V dl01o. 

Sen lo dada a horl\. o Sr . presideufc 
marca a ordem do dia segui.nte c 1u-
vanla a se~~Ao. --
29.• SESSAO ORDINARIA EM 15 DE 

SETEMBRO DE 188·! . 
PRESIDENCIA D:> SR. BARÃO OB CoRIJ-

MANDBL . 
SUMMARIO:-UPBDIIISU.- Obeervaçc'Jee doe 

Sr. Severlano de Ruendo.- Parecare•.-
Prolongamento da e•trada da Leupoldioa.-
Observaçõe• do Sr. M. Fulgeneio. - Monto 
pio provioeiGI.-Observaçõu do Sr. Dru-
mond. - Elevaçlo de e~apital. - I nveralo 
da ordêm do •lia.- Po•turao. - Categoria 
de frtguezi •. -Medidu de e•tatiatica.-
Obeervaçôu doa Sra. Santa Cecilia e Mo-
nelio.- Eutroocameotode eatrada.- T raoa-
fereneia de territorio.-Ob•ervaçôea do ::ir. 
S. Ferra&. - Snb1titutivo. - Addilivoa.- · 
Obsorvaçôa.< doo Sra. R. da Lu&, S. Forra>, 
O. Peona, Lemo• e Severiano de Re ... n.le. 
A'~ 11 hor11s e meia. da manM. r :i I. a 

a chamada, HCllin·<O presentes 34 :; .. ,.. 
deput.uclos, (,.J :andiJ oom r artici r ntf\1.1 
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o St .. A. Amarat e sem ella o sr~ Tét-
xeira da Mo\ ta, . ., • 

Abre-18 a sessao. 
E' lida e approvada a acta da aol&-

cedente .. 
O Sr. 1. • Secretario dâ conta do se-

gointo-
EXPBDlBN'J!B, 

Officios. 
Um,.da meaa ad1õinistratiTa do hos-

pital de S. Jollo de.El-Rey, pedindo au-
xilio ;>ara diven~s melhoramentos de 
que o mesmo oeoeuita,- A' ·2.• com-
mlsslo de fnendll e obras publícu:. 

Ou\ro, da eamara du Prata, remet-
tendo suas contas doa aonos de 1870 11 
1881.-A' coa:milllo de fazenda ·mo- · 
nicipsl. ·' 

Peliç4o • . 
Uma, da commissl.o de obras da ma-

triz do Juiz de Fora,. apresentada pelo 
Sr. Miranda Ribeiro, ptldindo auxilio 
para as mesmas.-A's • cornmissões 2.• 
de f~tzooda e obrns publicas.· 

O 8 r . 8eveatla n o d e R e-
eende:-sr. presidente, a mesa ad-
ministrativa da snotn essa de miseri-
cordla de S. Joa.o de El-Rey dirige, por 
meu intermedio, a esta assemblea uma• 
represontaçao, que vou entregar â mesa 
pa1·a ter o conveniente destino. 

T ... dos cOIJhecemos este impor tante e 
humanitario estabalecimeoto, levanta• 
do oaquella cidade em 1817 pelo ermi-
tà•J Manoel de J~su.s, com o pequeno 
fu r.do de 100$000. 

A existcnc1a desia casa, ontle 11 in-
digeocla conta aeguro abrigo, é obra 
de evangel1cos osrorços de apostcJieus 
varlles, que, ía,pirados pelos princípio~ 
cltbolieo •, se exerci\ara:o na pratica 
dessa virtude, de: conhecida do~ povos 
nao puriftcsdos nas agua'l do J Jrdao e 
que sechama-caritlade- ,syothe.e su • 
blime desta pbro~se-amai·VOS uns aos 
outros-,em que o Evangelista resumia 
toda doutrina cbrism. 

A grandil obra do· obscut'o ermitao 
Iam encontrado atê nossos dias d1li- · 
gentes trabalhadores, cidadlos patrio-
tas e de acrysolada cnridade, que \eem 
feito parte da adminis~.ação des~ es-
tabelecimento, consegutndo elevai-o a 
tal grao de prosperidade, que nenhum·· 
outro o iguala nesta província. 

O pequeno o bolo, reunido pelo · er-
mlt«o M!looel de Jeaue, como a semeo-· 
te boa, germinou e 18. 'ransformou ~m· 
froodente arvore,â CUJa ·sombra se ·res-
gaardào muitos infelizes. • 

Bste hoapltal tiO relevantes sen1ÇOS 
\0111 pree~do A hQmauldade t tauto·ae 

• .. l 

des(aca ootl'() es\abeloCÍmentos llesta o1'1. 
de111, na prov-íncia, que<c:dnstltuo, no di· 
zer de um escriptor, a mais rlca uroa• 
d8 gtotw que cinge a {ronle dos scfQ}oo.n· 
~~es., · .· 

O Sr. Jodo L ut; : -Muito bem. . . "' . O S1·. :secertano de Resend.t :...,..Aooexo 
a · esse ilstabeledimênto, éujos fuuilo:s ·w-
bem actualmeote a 200:000$000, acba;só''~ 
um Tecólhime.nto de or,>hlls: iauliosp~io • 
de alienados, um para engeítados· ~· 1Ni ' 
para morpheticos. . .. .. •. 

Pelo movimento .lo hospl tal no ·ultimo 1 ao no, podem-se aquilatar os servlços·que 
presta ao paiz e o zelo COIJI que o servem . .. 
a;t mesas1 ll<lmi~istrativas q\lfl\ ~eilll re· : 
r1do SOU$ oegoc1q_s. , ··• 

A. receita foi' • • 16:513~50 
Despeza. . ·. . . ' 15!4~~~ ·· -----sa1do. . . • 1 :098~ , .. . 

Ebrermos em cura do 'anbo pasS&do 66 
Entraram ·no corrente àono. . • :?8IS 

• • 
• 

S&hiram aurados.·· ,· • • 
Entraram moribundos. · : ; 5 
Falleceram. . . • , • " . , 49 

•• --
354 

233 •. . • • .. 
54• ·2117 

.. 

-.-· Exist.ero em cura. • • ,. • 
Exposto"s exisieni. . • 
Foi recolhido este anno • 

• 
• 23 

J -24 

67 ' . • • 
• 

• • De tollos os pontos da provlncia, e ã.t~ 
deJta cspll31, COocórl'em pàra eSsa casa 
de caridade grande numero do ellfermos 
e alienados, recebendo um fralllméoto 
q ue multas vezes lhes restitue ti Mude 'o 
os re~guarda de necessidades •'6 dweôo-
t inaencias da peouria e da enfermidadec. 

lo.sp_irada em santo z~lo e dedicaç&o,•a· 
admtnlstraç4o de tão ulil. et~b61QCi 
men to trata de fundar um lazareto aOm 
de separar dÓ coiomum aos enre'rmos 
aquelles atrt~c'ta:lo~ de' molestlas con t.8gio-
sas, servindo tamliêm de 'p'r&servar ' a ' 
cidade, em caso· de epidemia; 'c!bS''Mafos" 
dessas terríveis visitas que l!e t'empo~ 11 
tempos procuram as grandes populaçõeé. · 

Em vista disto, não é : .necaoarlo: 
alongar-me em coneideraçõ. a, para 'qqe· 
to rne pat.ente a necessidade de tal obca 
que, a efl't.!ctuar·se ·quando ~breVOfTI ~ 
mal, custa mais caro e inuíla8 vete3 
ollo acode com proniptida:ô a· evilllr 'os 
horrores de uma e~id'emia. · 

0~ recursos de-que dispõG·à· sàota r 
ca3a de S. Joao d E l-Rei nao a hablli-· 
tam a: _ l~var a eft'eito se~ é~p·~eberfdi~ 
mento, Jll nilo."é fOI1CO o que se faz, no• 
nobre émpenhó do elévár os ·r:e·n1dim~n-
tris daquelle estàbále'cimdot'o a'é';'m'o'd~"a v :"' 

poder sa'tisfazltr a~· idas g~ndi!A"ir'd~r-'u despezâs. • ' · •· • '· .:·: . 
Nestas circumsbncias, o. me!a' adml.: ' 

' niatrativa dirige um appello a est• ali• 



se.nblu; confiando muito que n:lo dei· 
xaremcu de a ttendu a tão justo re· 
clamo. 

A' roprcsentaç4o a que alludi acom-
l'auham 11 orçamento e planta da obra 
l'rujecwda. (M uilo bem). 

O Sr. J. Lua::-E' mui t • jusw ~s..e 
pe•l ido · 

O Sr. Miratlda Ribeiro manda à 
mosa uma rup1 eso:olaçl o da commiasdo 
das obr.u da malriz de Juiz de Foro, 
1'9diodo um aux:lio para as referid11s 
ul.traa. 

Pareceres. 
O Sr. Drumottd uff'erece, por parte 

da co1omissao de pontes e est radas, 
pura 2. • di•cussll'>, t•s pr•Jjectos o~. ~ 
31, 89 e 92. 

P.m1. a oa·dem dus trabalhos. 
O ~r. G. Penna off'erdCG., 1or p trle 

da de puder,u, o~ •eguintes-
Pureceres. 

N. 37. 
As commi~sões 2. •. de fazenJa e de 

r•u•leres, lendo. examinad > u t•eq ueri· 
auento, om •tue o -cid11dllo Manoel Nu· 
ne • da Cost:1 e Silv-a pede isenç4o dos 
diroJitos dus mn~1·raes de;tiuados â 
c ons· rucçllo da cade11 na chla1e de Ju1z 
d'! F .. r ... , vindos du H.iu de Janeiro, e-

Cou!iderand•• que a lei proviuc ai 
n. 2716 do 18 de Dezembro de l~U 
apenas isentou da taxa itincrariaos ml\-
t>~r.aes destinados à:~ obra:~ munic1paus; 

Considera ndo que o edi6cio projecta• 
du e oontrat )do-etq virtu•lo du pr o-
pustas- nlo é dos comprehendidos na 
ÍSt!OÇIO da lei citada o, 6uailnent ·; 

Considerando que, segundo iufurma 
n inspoctor da dm~ctoria de fiiZanda, o 
peticionarío fi!Z cont rato em 12 de 
Ab íl do corrente anno, prccedendo-
proposta!- e devendo computar na que 
foz o imposto que devia pagar, tur· 
nando-se assim o seu peditlo uma pr e-
tenç.'lo u:eramente indiv1dual e nao um 
favor àquella obra; 

E' de parecer que seja indeferida a 
petiÇão do cidadlo Manoel Nunes da 
c.iusta e Silva. 

Sala das commis><ics, 15 de Setembro 
de 1882 -l}uslat:o Penna, Bias FQr· 
tes, J J>. X . da Veiga, João Luiz, 
Santa Cecilia. 

A commissilo de poderes, a quem {oi 
pr.lsen t•• a indicação n. 8, deste anno, 
assigua!lu por vinte e sete membros 
desta assemblca e apresentada pelo Sr. 
Xaviur da Veiga, é de parecer que seja 
t~lla aiiOjltada, dirigiud...-36 â S. Exc. 
o S1·. mini~tro da Cazen•la a segu1nte 
fOfrO~DtaÇ41>: 

lllln°. Exm .• s.·.-A as$elb1Jlea lo· 
sislat:u provincial de Minas Gerao~~. 
uo empenho de promover todua os , OS· 
~íve11 melhoramentos materiue~ e m •· 
rae$ dosta província, \'em rea,><:ÍI<ts&· 
10enw · representar á V. Exc. ' obre a 
cou venienc a e ucces~idade do ~orem 
ostab•doci Jns nll.> l:t província ca• xa:~ 
econumlc:u municipats, conformo su 
acha o ' guverno imperial a uto risaclo 
fJOio decroto u, 5594 de 18 do A Ltril 
''" 1S74, llt-ma•lo pelo fullecido o be-
nemerito VIsconde do R:o Brauco. 

A 111-cmblea legisla ti v a da Moua~ 
Gerae.s far ia injurh à olevadn intulli-
gencia o r ecunhccala iUustraçlo d., V. 
.l!:xc., si procurasse aqui demonstrar n 
utilidade e importanc111 das caixns c~o
nomlc~,, que, reclamadJs e vulgnt is:t-
das por toda a pa rte na Eurupa e Es-
tados Unidos da America, são the1 mo· 
metros de civilisação adiantadA o du 
m .. r .. lialldor e.•p1r1to de economia e 
providencia tlo~ povos mais cultos. 

Abstendo-se, pois, dé qualquer c.•n-
sideraçl" a respeito, esta assemblea 
julga todavia de sen dev11r lembrar à 
V. Exc. a causa pela qual mesquinho 
desenvolvim ·nto têm t ido as upora..-uu.' 
•la caixa t:.:vnomicu fundada pelo gu-
veruo iluptrial nes ta capital. Eisa cnu-
sa, Exm.• Sr., pru1·em da concun·,JO-
ciu que ãquelle estal.telecimentu rar. 
uma :nstttniÇ:l;> ideotica, a.qui fu ndada 
na maia de 40 annos o pre$enle:nonte 
com u·m fundo cavi1nl »uperior a quatro 
mil c~ntos de reis, gozando de geral 
CJncetto pela constante regularidade 
com que tem preenchido ~eu lim, ac::res-
cen•lu a circumstancia de aerem •lo O 
a 7% o~ juros pagos aos depoailantcs, 
e de quaesquer qu11ntias, ao passo que 
u caix~ ecouomtca instttuida p11lu r;o-
v.er~o tmper1al s:>mente garJlnte 5 %, 
ltmtlando a somma dos depo~itos ~ema.· 
na•·S e r estringindo o jurou uma quan-
t ia pouco avultada como deroslte total. 

Explicatla por eotes factos a causn 
do mt~squinho desenvolvimenw da e.lixa 
ecouomica pelo governo · Imperial es-
tabelecida. em Ou~o Preto, é claro que 
nai doma1s locahdades da província, 
oudo aq uol ba concurreuc a uão pQciO 
d11r-se, puis em nenhuma della. ba 
IIISI•tuições deste genero, as caixas ecu-
nomicu~ que V. E·xc. h ou ver por bem 
fu ndar ter.lu elementos para pruspcr11• 
rem e se dasenvulverem, maa:imc nns 
cidades que, por EUa popula~.t~o ., im-
portancia, m IÍS merecem !Ot' olul ll•IU:I 
com usto u .• recla1uado melhura :nento. 

A memt.lea ttrovinct~~ qe ~i-la.~ 

• 

' 
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Oeraos espeta quo V. Exe. ~o uigunrA 
at•enuer A . ua representa.çl[o, · pre~'i:nn
do a,sim V. Exc a;SSig!lalado serviço 
á popolaçt:o miueira, que saberâ sl!m· 
pre cuorossal·o em grat idão à pesso:1 
de V. Exc , a qoem o~us guarde. 

Paço da a·semblea 1egislativa pru-
vincial do Minas Geraru, 14 de Siiteln-
bro de 1882. 

Sala das commissões, 14 de Setem-
bro de 1882.- B. Fortes, G. PMna, 
M . Ribeiro: · · · · 

Foi prost~nto à commissilo de podores 
a inuicaç:lo n. 7, &S$ignada por vinte e 
sete membros dos ta assem&lea ''e apre-
sentada pelo Sr. Xavier da Veign. Jul-
g.mdo sua rnatetia digna da constde-
r.lção do poder ·legislativo geral, é a 
cum1ni~!lto de parecer que · seja hd•lp· 
uda a i udicação, dirigindo-se a cada 
uma das camarac$ de 11ue se co~poe a 
ass .. ru bea geral logislati v a a seguinte 
ropresentaçl:o. 
Aúgusto~ e dignissimos ·srs. ropre-

sentantes da naçao. 
Usando da raculdade permittida pelo 

art•go 3.• do acto addiciunál ã consti-
tuiçllu pol ítica do imperio, a asscmblea 
pro1·incia·l de Minas Geral's v,eru rc-
speito.nmente representar à a;somblen 
gerul legi,lativa ,()bre a convonieocin 
du ser dect·etada a creaçA'O do uma se-
gunda climara legislativa para esta 
pr .. vincia. 

D03dil muitos annos se achn reconho-
cida a utilidade desh imp-Jrtante me-
dida, s .. biameute previstà pelo grande 
acto l~gidativo de 12 de Agosto de 
1@34. . 

Abllisadua publicistas, da esc!Jia 
(:Ons&t'l'aàora, como da escola liuernl, 
têm preconisado a~ vaoLugen ~ da in-
stitu•çlo que, representando o interesso 
da liberdade, serâ,sem duvida, ao mes-
mo tempo, um poderoso elornento con-
servador. 

A restaaraçl o do antigo prestigio e 
d ignidade dos p~rrlamentos'pruvinciaes, 
necessidaJe sobro a qual urgem pro-
Tidencias dos altos poderes do K~tado, 
reclama a di vi~o d& sua força legia • 
latiu. 

Um senado provincial, composto de 
menor nu•nero de membros, elei tos por 
wmpo menos limitado do que o da~ as-
aemblens, oito annos por exemplo, re-
novada pela.quqrta parte biennalmcn-
te e com outro~ requi:d Js ,que uma 
lei pre,·idente estab~lec:erà, h~ ~?. ne-
cet~Sariatoen te pre~~a~ . a provt~c•a ~ 
neficio$ imporu n\e3, Ja p11la garantia 
~ wtai?r rctleJ.l~ ~ çalwaaos ·seu~. tra-

..soe 
• t r. 

ual)lqs, ja pelo _valor d,tls !ta.llições nd-
mini.tr.ltlvas, de q\ie ~será' deposita rio, 
ja, fiD~tlmente, pela efficat "l'osistoncla 
quo vi9ora!\O poderâ oppor âs 'tenden• 
cia,; invas~~- e absor \·cntos do poder 
ex~l:utivo, >em duvida um do3 maios 
que mais ameação o oquillbrio e har-
m'onia con$\ituciona 1, base do nosso 
re&i 1hen representa t i v o. 

A' voss;.~ sa'b ~dor'ia, augustos o dig· 
nlssinlOS Sr~. representao tas da nação, 
n!lo . é desconhecida nenhuma dali 'pon-
derosas rasõtls que áconselhlio a al-
tuaida creaÇão,:ito mesmO' mudo 'lUO 
perreítamontq compl·ehendois ·que de 
tódas ' as proTincias do imperio, a de 
Minas ·Gerao::, pela ·· vastillllo de seu 
tcrritorio e ávult;lda populaÇlo,h. quo 
mais nésco,sida•l<l tem da providencia 
logislaliva ora solici tada de \'Ossas 
luzes e acrysolado patriotismo. 

)\ assemblea legid ativa. do Minas 
Garae~ estâ convenÇida do qu.e. promo-
ve um importante boócllcio para ~cus 
cunstitu'intes ua représerlt.àçt:o,que orl\ 
dirige ao pódor legislativo do imperio, 
aê cuja re;:onhecid.a sabedoria e patrio-
tica so\ici tudo os~era a organi64ÇI1o de 
uma s~guoda cama~a legislativa para 
esta pro1·incia, corn' o que terois, 'llu-
gustos c d igni~simos Srs. r epresentao-
tos dl\ oaçao, adqoíridu um novo ti-
tulo ao respeito e gratidao dos mi• 
neiros. 

Paço da assemblea legislativa pro• 
vincial do Minas Geraos, 14 do Se-
tembro de 1882. 

Sala das commissões, 14 do Setem-
bro de 188.2.-B. Fortes, G. Penna, 
M. Ribeil·o. 

Para a ordem dos Írabalhos. 
ORDEM DO DIA. 

2. • leitura ele proJectos. 
Teem 2.• leitura e sllo j•1lgados ob· 

i ectos ~o del:beraçllo os de nS'. 277 a 
279. 

Pre(erencias. 
l{equerem e obtêm preferencia: o Sr. 

S. Cecilia pua a dis.:ussilo do pro-
joctl.l o 276; o Sr. Drumond para a do 
proj11cto n. 20t; o Sr. O. Ponna para a 
do projecto o. 185. 
Prolongamento da eslraàa Lc?pol• 

dina. 
· Entra em 1. • discussilo o projecto n. 
g16, que conce.dli . garantia de juros 
para o ;>rolongamento 'da ostrada L&o· 
poldina até à cidade da Poo\e Nova. 

o 8r. Manoel Futgen"etcn 
-Sr, prestdente, o projecto (oraem ais· 
cussto é úm dos mais importanteJ de 
ctue se tem tratadoduranw o·~ se~-

• 



aio. ·sopre à s'úa mà~ia, eu epteodu 
11u., dljye' llaver a maior a tfeóçao dllSo-
ta illustra'da assemblua, porque ·a ques-
t4o ~ iÍupot t&ntis:;iuu e graude aom-
ma de dwbetro cew dt) ser déspeodida 
pelos cofre~ pr..,vio~iaes.-. . . 
Tra~-,;e, atem dt:ssu,· nesse pr..oJ~tu 

do prolongameuto da ~lrada de f~rru 
do$, Ge•·ui.Jo.à Puo le Nova, e uesto 
mosmu soothlu ja l .i . bout11m vo ado 
um projecto,~ em relação à e.trada de 
J uíz Fura ao Piau. 

N4o teohu .em vista, por em quanto, • • • fazer opeo~açllo ao pNJecto, l'urqu,e, 
CJUlU V. Exc. ,;abe, eu1 primeira d•s-
cus:;ll.t t ra.ta-se apétlas da nulidade e 
c.•nstltuc Óoalitlatle da inater ia. 'Me'u 
fim é uoio;ameate chamar a attel'lç:lo 
de!la ilfuaLrada aasemblea para que$• 
lÕ.J" d~:sla ordem, que !illu St!Ólpre im-
portantissimas e podoon, se uao hou-
ver muito c•·itel'io e cuidado da uqs,;a 
par ÍO. C<liDpr~.JiD~tle.r seri~mc~tO O fu-
turo lia proviDCt:l por. mu1t.oa anuo~. 
. Euteudo, Sr . pru~iden te, que, a pas-
sar eaie' projuc{o em 1. • doscussllo, llllVe 
110 r ollu reouettodo á commissao de pou-
ted o estradas p.tra qulj 11lla, co~[nl'l 
tandu- , com uquelle de que h•! atem SI) 

trlllou e quo Jll duy.e estar em suas 
past\ls, C$lutle conventeotemeote a que:s-
}40, a,.lio1 do q~e possamos dar_-lhe uma 
a Jluçto do uccordo com os Interesses 
pu~ltcos da província. . . . 
Sr~ , nó• ja sabemo;, por expeneoe1a 

pro,..r\a , q ue gr-audoJs qot~stões ~e têw 
li!Vlln~at.lu a reapdto de cotradas de 
ft~rro. iim no~á província, devidas â al .. 
~uma' Í<1~ili•Judo, á algom ti~SC~IdO que 
tem h a vid, da parto da a>somblea na 
concessllo de tnes estradas (Apoiados). 

l'r.Jc s:~mo•1 poh tomar uma medwa 
eoergicu, •ensata e conv~on.seu te u e.te 
respeit •, ,para que oll11 est i!JaiDOS tod?s 
os dias nos occupaodo coro estrad&l! ,~a 
dl!cretadas o oao tenhamos de ver a 
oossu província, em mu:to breve tem-
po, ~eoao c-·m baoca-rutn, ao menos 
c un ~e os creditos muito compromeUi-
dos (Apoiados). 

Fazt~nJo e~tas considerações, tenho 
por dto chamar a atteuçAu de meus no-
bres collegas sobre assumpto ttlo im-
portante, quo d~ve mert~ce•· de nossa 
parto todo o cuadado. 

O. Sr. Dr•umonct:...!:Apoiado, nada de 
precipit.uç lo. 
. () Sr.'.'M . F1flgenciQ:-:-T,eo~o.pof 1Bm 
tambom pedir r.o~ nobres deputa<loa,Jlue 
llo cpmpeteotes na ruateria1 por que 
e u cooCeS:IO·IDO sem habrlitações (ft4o 
(Jpoiacloi) .... 

.. ' ' :E ' ~ • ~ I " • t ' • • ,o Sr. ::Ja"la Cec'Uaa:J:..: 'iniu tó ba-
bilitaolo. 

O Sr. M . Fidgenciô ... para tri tur 
de O$trâol&ll de ffirN, poia nao touhu eu-
nhe:imeut.r~ technico~; tenho por d .u, 
digo, convidar os meus collega- . nue 
allo m11.is compbúmtn, a emitttrem cum 
franqueza suas npiuilltl$, que seriio pJt' 
nós mui to consi !oradas. 

O Sr. ·M Ór'etúóhn:-Ntlo só sub:o 
usta, COIDD subie uu t.ras, que t'êm pa.\. 
~adu ~m 4iscus~llo. ' ' ' 

O ·,s,.. M . F uigencio:-Espero, por-
t .• ntn, que, $e ,pas!<llr este projecto 'lim 
I • oliSCU:kiiO, a nobre . commlssao du 
pontes 8 estradas te1iha em mulra Ul· 
tenÇAc1 não só 'a sua 'materi11, conio a 
de Outros quasi ideo1icO$ que. exlát~hí 
na sua pasta, o no~ ·apresente um tr;1 · 
baÍbo •tua uos coi te para o ' f11turo u~ 
difficol •IBdes c·un que t•unos lutallo 'Co.n 
l'elaçá•• á~ cómva•ihias Um'tfo Mineírtl, 
Leopoldina, Juiz de Fóra, Piau ,; 
t ou ta~ o'utr~s. que se Ulm agglut"nc:rado 
nuquella zona e qi•e · con•hntomouto 
! rã;~eín 'o ·no~o espírito preoo6'up1Ído 
nesl'a casa . ' 

Sll • ('Stas as cooshleraç'Je.a que eu ti-
oh:t a fazer. 

Vozes:-Muilo judiciosas. 
Niuguem mais pedindo a paldvrn, 

encerra se a discumo e é âpprovaolu 
o ptojecto. 

Monte pio prooincial. 
Eutra em 1. • d scu .• sllo e é som de-

b:lte af.pr-ova• o o projecto o. 20~. qu11 
estub.: t~ce um monte-pio obr igatorio 
pàra os em !'regado$ proY'illciaos. 

O 8 r . Orumoud (pela orcfem): 
- So-. presidente, V. Exc. e a casa de-
vem se recorclar quo, qullnolo ' otfered 
e , te pr~>jccto â ' cúusiolei'aÇito da assem-
blea, declarei' pJsitiv.tmente que que-
riu que 111le fvsse·app,fovado em l.•' dí ~
cus:itlo P. depois t'osse submolti•lu a accu-
rudo e profundo exame ... 

O Sr. Severiano ele Resende : -
Apoiado. 

O Sr. Drumonà ... para que podes-
somos do tar a província de uma lei 
neste sentido que, ao mesmo t~m.,o 
que curas lo de seus interesses, resgoar-
da~se tambem t s direitos dua íuncoio· 
narios publjcos provincinea. 

Disse eotllo, Sr: presidente, quo em 
occa.~lllo oppf_lrta nc,· Isto é, · rlel'Ois· de 
bpproado o -pr.tieclo dril'l. • dltcusslto, 
sólicl taria dost.'l as!'emblea a nomeaçlln 
de uma cotim:i~ 111 ao 'l>&hoas hubll l• 
tadaa, que I' o :.~dc~om a 'élse nam 1 

110 iQtervallo' desta vara a lefilo l' iq-
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dour., afÀ"ie~oJo as otOditJ~· 
que entendesse necessarias. · .,. • 

Aestm, aoabaudo de ~ vó'tado .o pro-
jectu ·em 1. • dieca111l0; em CIIIDpr<inleo-~ 
to do que pro:uetti, venbo olfurecer o• 
aeguiote reqnerlmojltb (tê) • 

( M ui0 lmn; muito bem )l· 
E' npoia ao.-om• deba~e approndo o 

segoiete- . 
,Reqwert~Mnto. 

R4K1ue1ro o.acUameoto da eon~~a.a~ 
de qualquer cüscuss.4o .sobre está prO-
jeeLo, .até q~e sobre u.~!terá~s qoe 
elle· deva SQffrer loíerpijnha . j)!lmf 
uma conimi'ssao ederda de memb'rdi: 
cuja · pomeàÇ!ci requeiro, composta de 
algaas ·a~ Srs. ilepu1ados resideo~ 
nesta caJIItat;bem como de roala ll'àl pee~ 
soas habllitadM, r~ldeo&ês nesta m.S-
ma c:rpital. qu~oJrenteer• o seu 'ra-
balho no pri!HliPiO.dft8 aes..<ões do Cu~p..~ 
ro aoao de 18113, tqdo-lhe ll4r& ~ 
fhu o vrpjecto. 
. S"Lil !f,S fe; B(Ies, . \:; 'de. Setembrô ?e 

1882.-~umofl4, : , ... «1, , . . 
O Sr.' Presiqewe ó ea ,Rarll' a re-

ferida cpm'Pis.:tl .j' 'oi Vs .. ,·tréJii~IIÍis 
H. SJles o X . . a{· V ciiga 1é Jtiáls : os 
Srs . . Ovidio J. P. A ; I;)r. MooíiJ~~I.r~,cJo 
A. M. e major Serãphim ·F. d ; .~e
termiuando quo~ a ell& se remet~se·oo-
put do pr!'jllcto. · 

Elev:Jçào de C(.!pital. 
. E' approva4o :e:m 1.• dirou•~q •. o 

projecto 11 • • 185, quo eleva o C!lpi~l 
garantido para a construccM:!l.a, q,tc:a-
da do forro de Santa Rita da1Jaqu.'inga 
à cidade de Lavraa. 

· In11erscfo da ordent do dia. 
O Sr. Drumqid .,·r~quer que ~eja 

in.vorú.Ja a·ordein do d1a do umanba, 
quo cona~r~ ~· 2.•1 d~usslo dos pro-
jeetqs ns. 3. 25, 33, ~:t ~. 59, 70,181, 
\1'4,'103, 1~. ~07, J_w1 '"16, Jl1 e· 30 
deste auno; .82 e bwall 1'8'78. 
Q,sr:Me~Uõ' re~«<l'r qu~ seja in-

cluída lllmb.êm a t.• ·:disc,uesato d?·pto-
jecto o.-26i. 

O.Sr. S. F1rrp.; requer a inçl~~llo 
do pr9j9cto a. Z11. • . 

Sao .appro,vados o ,r,equor.m!Jnto e 
adcLtamont<Js ·· 

• P,o.!l"fia$. 
Ejnlr' em 3.• di~üss&o o projl!ç~ n. 

122, 'conteod~ 4rtll. ~~di ti vos às .)os-
turu Dft qama~a.4o ~l~enas. 

E' apoi,ada e· ~ntr~ i:onjuncta!Dcwte 
'em discu~sao, !lua ftea .~~l.aâ~ 1pa"rl.f a 
1. 'I sesslo,. ~a r~ma cto tegul!en(~ a 
aeguin~ 

. Emeftào.. I 
c ·Sutr:i~lo-pe-~01 t§-t·.l·;,o f15~'·as, 

1 PJ)aNr" e:ft!r .. ~~a •. j YwBI!,~itt;: - 0.1 

I D41nna, "': . . . ,,1 • 
s.ae nppwvad~ em .3. •.: 4isçuu(g_ o~ ; 

POOJ8C\OII 208 e 25} dg} }8 ilt .1 
. : Gakgor.~ fie tre~'i~.;ip, .. . 

E' approvado om S. • discu!!Sio o 
projec:&Q·~I»· ~. qy_~ 11kv~ ~ ça~egoria 
de r"'g~e~ja o cur!l~> cte _S. ~b~~~o 
e S. Roq~e ~o Bom ~Miro. • . 

' · J4 edfda~ de i#at#tiÇIL: . . 
Entra em ~-• diiiP!is,lo o. projeetp 'h 

~. ,j)()D~ew!lü~ive.r~JJ meti idas de . es-
tatística, . 1 ... • ,., ,- - · • .' 

. Q..•n·~Jl ... . !Çec;l)~-:.~ pre-
SJ.dq_pte, o aç,t. a.• deefe nroj~to dispas o •e<>uln(l! (':t. • ~ T·,..,, •· ., 11 • 

t Y O 1 i..• (J tf'/.• 
E'stOii informado 'dei qup a revogação 

i
~sta' lol nadlmals é do IJÜO uma' questliÍ 
bll tlc!lfàtifte·~tJ fberaes 11 'eOdsé 11ndorea 
õ lllfiot'eipi!l' 'do-Mat do•B~paoha e~)le 

de 'olfnhwa modo oonadrta a utilidade 
ptlbtie~r: f I I • Ci) • • J•, 

O tSr. JICMlw : - ~JQ,apqi .. do, .. prq1 te•to. ..,,,, • J ~, • ·~· ,. 
,9 Sr. ~R7J.la,Çecilta: "? E' . ioCqrrria~ o 

que ~u ~iíbo e.eipq'\lío ,q.~ .cô,JR a 
a franqueza; é decl~ra~lo ~!lsfatitli llllo 
~p.,~.~1u111~ ~ta: partiçular'ae pessoa' que 
me rrrerece'lnten-a fé;·t:omo eftâ Onnada 
~ui unflt-•Vil~tl!$eota~ eselgoan por 
een!a de 108 pessoa&, que se ax:ha. sobrs 
amesa.· · · · ~ , . , 

E' verdade que o.a eas&, h• tambem 
u_ma rQpreeeQJa~9: ~ I!CI)ltído ~~ra
~lo asalgiJ!lda porqUMentà.ll, lanw,s ~ 
s 1as; e, ao !lo do algum1va~~~ essàs·re-
pr~$.en~.l.~es, p~ío a.ue. ~o vil Jli'!IV..aieeér 
aquellâ'''!àe tem po\·•s) llla~or onMetó de 
aSS'Ifraatnras." .. . 

·A:sslm, pois, compro-um dner, ja como 
roprosent.ante do. distrioto a que1esta 
lnedlda : dtt reapolto, ja como, liberal, 
delde que •OS.:DMus eorréUgioaarioa. re-
clamam çon'ra ella, poç 110 }aspirar-se 
no iQtere>lill poJit~eo.. vi(\dO, Cuer estas 
eonsld~ra~os, rqpe eoncluir,el mandando 
i mesa · broa emenJdã · -up~rdsslvá ·llosSe 
artl~o.1 (lfutto'llem; nNIIo ',betn). 1 J 

1!: npolada ê entrá 1cdn'ju'bctamenw 
om discUsslto a Sfgointe..- • . 

· : Eme-n.da. · · . . .. . . .. 
• c Supprima·Sfl'O art .. 3. •- Santa O e-. 
il • •• I c ta.-• . . .. 
O 8r. lleefle~lo:~~~o t.~IDO:? · 

o seu di.:tourso). · , 1 1 •1 • 
Nioguelll. maia . pecjip~~ a .. ~l!!vr)l.,: 

fica a di~®JS!o ~~tdiada, . lljl rurma,, ~o:-
. regimento. . : · .. , . : . '~ •v , 
. , O Sr. ~enelio, ! requer :0. 9Ptil~ qp11., 
, seja ~te pt'PjeçtQ incM~o oa ontem dq' 

dia de amanha. , .. . . ·1 1 rtroncamenté de estrada. 
• ~ ,{ll"ll~-· '· r~·· " ~ . b•~ ~,.,! •• •. .uru1 . u.,r e o ..,111 , .. e-
' . ~ re -el' ~ a···· tl lo lio· ~róléclci 
n~· trr,:':Jrt"te\~h\" ó' "'-rlW6f!~ ... , • ~ , ,., • _...,·l ·~ , a 
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t adn Uni4o Mineira em qu M dne 
e 1t1 oocar a e:strada eoncedlda pela lei· 
n 2.J50 de 19 de OutubN de l i:J78. 

E ao seguida, untra e111 ··1·. • discuaelo 
e -é approndo, seni deb:tte, este pro-
jeoto. 

TransfertMcia ck Cerrilorio 
Entra em 2. • discn:~~ao o projeeto n. 

3, que faz p< rteucll r\ á freguezia de• 
Sduta Rita do Sapucaby tode.o t.erri· 
to r lu que lhe fôi tirado para eompor 
u rreguezi:1 da Volta Orando, exc:e. 
ptuuudo as fuzendlla do Tu no e Timbó. 

O 8r. 81lve111tre Fe•·raz-
Si'. presi•leote, publicada a apresenta· 
ç4u tJo pr.•jecto quo oi-a ao discute, Oll 
ba!Jibutes da froguczia da Volta 
Uraude, ttln•lo delle eonbecimento, por 
iutermediu do um amigo meu de Santa 
C .. tharina, pt dem-me que Caça ver & 
e·Ha 11lUJtrada asse~blea a inconve-
nienc.a ot.-, ua rectificaçlo de divisas 
proje :tmla~ entre Volta Grande e Santa 
itlta do Sapncaby, fi~:ar aquella (re-
g"' zlu reduzida ll eoó4 içO os de nllo se 
. .,oolet m:1oter. 

Dizem elle~ que, ~las divisas traça· 
das no 1•rojecto oan' discuasao, vem 
a ftegu!!zta de Volta Grande a ficar 
mui~o pequena e atê sem p<>>~IIOal para 
111 cargos publ:eo•. 

O Sr. H. da Lus:- Entlo a Volta 
.Granole qlier c.or:qnecer é. custa de 
•· us visiubo)s'? 1 

O Sr. S. ll'efrtu:-Nao quer enri-
quecer, quer q Ut;~ ~t;jam l'e$~Oi t:u(O$ 
1eu~ d • ruito:~, seu.s olemooto» du vida 
e pro~peridade. ' 

O h•mrado deputado apra1eot 1ré.,sem 
duvida, a sua contestaç4o é. recla-
m:t;4o daquelles ha.bitantes, e eotAo 
vr 1porcionará tal vez om meio ue sol-
ver ~ta difliculdado e do eb"garmos a 
accor.lu, de ~o r te que n!IJ se prejudi- , 
que uquella !reguez:a. 

As'levero é. S. Exc. e à c&$& que ~ta I 
recllAmaçao.~ foi·mo dirigada pur inter· j 
mediu de pessoa em q u6m depJJit\1 iu· 
toira eonfiança e de tolo o craterio. 

Sr. president<!. quando o nobre de-
pu lado apresentou o seu projecto, eu · 
concordei com S. Exc ; achei que a 
medula ora rasoavel,, que a freguezia de I 
Santa H.•ta , cr,mo diz•a o meu eollega, 
n lo devia ficar tlo limitatla,eomo ficou , 1 

com a creaçllo da freguezia da Volta 
Grande. I 

Disae ness~ occasillo que o nos~o ex· 
collega, que apresentou o projeeto da 
or~açllo da Creguez.iã da Volta Grande, 
'Q IQc:l teve ioteoçlô de prejud'car a 

freguula de SaAta Rita de Sapn03by. 
(Apoiados). 

Ma•, desde quo recebo ag~.~ra c.3la 
reclamaçlo, cumpre-me convidar o uu· 
bre d111•utado para modilkar tle al,; u-
ma furma o ~eu projeeto~ de •orte que. 
se conciliem oa interetõOS das dua~ 
fr.•gueslav, que p;ocuro concilia•· com 
a omatula substitutiva que aprelk!nto. 

AaJim procedendo, nolo pretenrlu dll 
modo algum magoar o meu collega,q te 
b:t dias diue nesta cua que eu (INcuro 
sempre molestai o. :i!o; pelo eoot ra rio, 
apreuitl a cons'd"'rar sempre ~~~ po•-
~uu qo11 merecem respeito e estõma 
(apo,adot), porque, aaaim1 procedentlo, 
c9ntidero-me a mim proprio. 

O Sr. X . da. Veigo:-Apoiado. 
O Sr. Tocantim:-lssq á proprio dos 

cualhelros, como V. Exo. 
O Sr. S. Ferraz:-Nnca recuei da 

lu·a cum quem quer que (01$8, mu 
Eou ullolerante quando me empre>' llo 
intenções que nAo tenho e razem in· 
justiça aos meus sentimentos 

O Sr. R. da Lu.::-Nao emprestei 
intenções mé.' â V. Ex c. 

O Sr. S. Fet'1'lU':-AS$lm, Sr. presi· 
dente', par'\ eonciliar os lntore,sa~ 
de~sas fregu zias,p:ll'a d'fit.ar qne Vol t.'\ 
Orand11 tlquo em estado de n~o poder· 
$e manter, t!o prejudicada, eomo fi. 
cará, ii for adoptado o pr••j •c to em jjs-
cussllo, offereço a reguinte emonda 
sub~titu~iva. (Lé). 

:Aguardo as cnn,iderações que, pot· 
ventura, h11ja de fazer o meu honra-
d., lOllega, e ai me conyencorem de que 
ulto tenho ra,llo, si S. Exc. prova1· 
que as d.iv:~:lS traçadas no seu proj<'cto 
n:lu r•rt~Judtcão a Volta Grande, ro!ti-
raroí a .-menda. (Muito bem). 

E' apoiada e entra conjuoctamenLe 
em discusslo a seguinte-

Emenda substüutioa. 
As divi,as da frêguezia da Volta 

Grande' serllo as seguintes: eomeçao oo 
corrego da divisa de Jo1o Franciseo 
Rodrigues eom José Proeopio de Ase· 
vedo, seguem por esto acima atá o alto 
da ser'ra do Areado, deste, pelas d:vi-
saa da fazenda .-te Pedto de Alcantara 
Pert!ira, até o alto do 'Ser rote de Fran• 
ci.s~ AI YeM descendo ~elo ~pigllo quo 
daVIde as fazendas do Joaqutm Carnei-
ro de Paiva e de MlDoel Rapt'sta do 
Mello e se;;uiodo pelo mesmo até o al to 
do Mata-citcb.orro pelo eapigAo eru 
frente á faz9nda de Joaquim Hibt·iro 
de Magalhll~•. e d~odo rumo rti ,ua ~.>• 
ao eorreg •I • 1\htta-Cáchorro â o.u4uer· 
da e por este at6 o Sapuoahr. o Y41) ~r· 



ÜNAEiii. ~la 
, .,._ • I •' ._ . J "' 

mloar , dw..endo pút este, onde tive11o. .. -,9ala das sessões, 15 de Setemltro ae 
principio. 18&2.-D,·wmond, C. Senna, Toca.._ 

Sala cf&l ses!ões, 15 de ·Setembr" de tt.u, ;, v~ Cofi.• • . ....... ; •· D ... ~ • 
1882.-Sil~tre·Ferrax. o i • I 4 u r I~ • .-' · l N :-- 4 ,\ •1 .. ... ~r •. , .;..:,. . 

S&o' lidos e 3poiados d$ segaiok! d· Olreniço'eomo 'adailivo aO'prc~jeclo li. 
dítitos. · · · '· · 1 3 o do n. ·r9g da"'cofflíhi~'sllo d't!sta.tis-' 

~· 1.. . tica é 134 dp ~dt-~ei)te l!'D~!'·,: : .. : ::-
Art. Ficá Rertencendo ao districlo ~la das sessõM_t"}~)~~.~etel,!lbj-~ ·.~e 

o Crcguezia da-cidade d'e S. Joàei Baptis- 188:.."1l"Al..J. rJe !--tm,~.,. , ...... ..._ . 
ta o terrilor io que demora desde a mar- ~- 5. . :·· .;_ . • 
gem direiY. do corrego-MotLa- atá ·• Art . F•ca d8;t!Dembrada de N. ~-
a margem 'âsquerd'a do eurre~o '!Laca- nbora ~o De~rr-o {SI:SebaKi&~~9. Oar-
rambJ!, a J:Ome9ar da actual divisa ral) e•·tnCO"lNr.ad~ l:à .,.-n.eJtia de .. S. 
com o didtricfo e Cregpezia 'de N. S. da Beuto de Tàrdaôduâ a Cà'letlda <db-elcla-.o 
P11nba com o districto e treguezia da dao João ' Ut!alb'~~~e G~d~o.~ · . ~ ·' 
mesma cida~ ~~ S. Jotlo Baptista, atá Sala.da~ sessões; . .:MJ,x~e),.~~m~~-f\~~ 
ll barra des~ C?rregua ~o ''t!o Aras- 1882.-:-M. J . ~ -'fi?/~~~]1 .. , -'· ,,, •. 

1
, , , • 

suahy; rev<?gadaa as dtapostções . em .. ~- ,.0:~: . s ... . 1,' .-,! 
contrario. · Art. 1.• As diVIsas i:la .fFO&'!~f ~1\ 

Sala das sessões 15 de Setembro de wil111 de Campo Bello começr.rjlp ~Ja-
1882.-S. Péi:Ix.t;;M . Fulqehc!'6, Mo. caré pelu li beirao do· corrego·:do,,Ga.• 
retisohn~ NelSon, R . da''Luz. . ~ ~~lo a~ima atá o quintal de li'rnci!" 

co Xavter de Resende, e largando o ri-
N. :;!. · • ~irao pela ser r&- ;.ciiina ·â direi la, ptilas 

· F ica rt~vogado o§ 3. • da lei n. Zn5 di visas d1.1 S. F1·ancisco de PaÚia c.·t'~:o 
de 19 de Setembro do 1881'; que alte- ' alto do capao d.aa , T~qullr~~;·~eglf}~~o 
rou u divisas entre ' as fregue&ias-de sempre pelus !ISPiglles. atá 1>s ·tre'S--Ir-
~ant'Anna do Sapucaby e de N. s, da maoe, e d:ab.i em fUIJ!...O ~r~ ~-n~!J~ da 
Piedade do Retiro, do município de S. Bmll e d'~rhi:ltlll• rumu. pela u~;r,a,.q~ 
Gunulo, denodo aub1istir as -divisas Candcu &-Jacutinga poJasA.i.visu.í.AA,e 
seguintes: principiando na barra d~ ri. •fazendas do Oapaó e Jo!é Antooib.de 
beirlo de Santa Barbara e segumdo 'Alvarenga a ganhar o r lbeirl8 d~TG>.it-
pelo espiglo do Jaguara, deste a ga:- nha, e· por este abai'xo até a ·barra•!fo 
nhar as Cfivisas ·da fazenda de J osé ·11orrego f:o.tquilha, q_qll veoí do' full'4\> 
Fünatino de Siqueira, ftcaodo iarDbem da horta de Fran.:isco Alves dos Reis 
esta Cazellda pertencendo á freguez.ia·do j e Aleixo de tal, e ·por 'e'ssé ~'cima à p'ô'ti-
Retiro; destas divbas atá a Pedra Pre- 1 ta da serra do Botictlo e d'abi em rumo 
ta e desta em ramo direito ao e&piglo 1 a' lUo Graodo e por. eate ao Ja~ré, 
do caCesa l de· Joaquim Theodoro Mar· onde teve principio. . ·-
t ios, e segu.iodo o mesmo e~pigtlo -rumo Art 2. • Fi«;~; ~r te acendo ao dis-
direlto uté a cabeceira do oorrego deoo- - tricto de.:S". Seba.tiito do l>or!9 dos 
minado Gaiola, por este abaixo até a Mendea 0 terdtorio e.fueoclas·compre-
barra do corrego Santa Luzi!l , por este · heftd idas' ô&S ·segniotet diYiaaa: come-
abaixo atá a barra do cr.rrego do Con- çando no .Rio Gr11o~e; Cut:ldG - da horta 
gonhal, a •guiado por este acima atá ga- de Antonio Pérei'ra ' d'é CAnàlbO', no 
nhar a estrada que atraYeasa-o campo cJr rego, 'por éste 'Aci.!D~ ~t~ 'o ~~~ d_a 
da lavra, eeguindó pela meama esu1a- serra em suas cabe~~tras, p fo~" '~~Pl· 
da a tá o rego d'agua, oode houve ue~ gelos atá o Ermo, e v~l~;&ndo d aiil·~~~-

. monjolos, por este até o oorrego, por r ei ta sempre p9l os espaglles pr1Dctpal!.'l 
e~te abaixo atá o l'ibeirlo de S. Pedro, a f&cbar no R io Graodp, em Crepte iL. 
por este ao rio D.~urado abaixo atá a fazenda do Cà llepidó Apton.io Rodrtgues 
estrada que vai para o Paioll~ho,e por Santos. " ., _ 
e~La até ali divisas da freguezaa do Ma- Art. 3.• kevogllo-~e a8 disposiçõdS 
cbadinbo, no Po.redlo. : · em contrario. . , 

Sala das sessões, 15 de Setembro de Sala das soss(jil,, )5 Ae Sete!\l,~r~ de 
18~2.-&uúavo PeMW. ,, 1882 -+-M. J. c{e Lemos •. A . Zacar'~fl§· 

N: S. N. {1;. ,. :, ·'·· -::. 
F ica desmembrado da comarca do Art. FicAo transferidas d.a. .(regue• 

Rio Santo Antonio e fa~~~o parte d_a zla de Candeas, do muolclpiode Tam"o-
comarca do Serro o muntotpto de S. Mt- dnâ pua a freguezia e mualoipio de 
guel de Guaohles, ora pertencente eanij,o Bello, a razenda ~e~s •• ~~a~ttl e 

Alm~, per~ncente ~ Fc:anol~- f'H~· ·~uellft oomarya. . _ ~ • :.:. .• , ·.:. .... 
·i· 





Sala dat ·settélel, 15 de Setrmliro de 
1882.-S. Ferraz, X . ela Veiga. 

N. 18. 
Art. 1.• Fica d~smembrada da fre-

gaerla de Carrancas, mwíuiipio do 
Turvo, o anoexada ao termo do S. Joau 
d'El-H.~y. a fut nda deuomioada Ru-
einha, perteuêeote ao cidadao Jôao 
G Jalburto d•'Oanalho. 

Art 2.• Revoglo·se as disposi~es 
em contrar:o. 

Sala dás sessoes, 15 de Setémbro d6 
188 ~ -J L · . 'ar · F ' t" '' n r • :... • "'", .az • aus moA rr en-
c:slau~ /JI . J . 4e Le11W$, G. Penna. . - . O 8r. lllbeiro da Luz:-
Sr. prHideate. ê COIIl mujto pruer 
11mpre. q!le, AJ!.f~ é daola a honra de.cte1 
cupar a t ribuna; porque, ee ê -veJ:dade 
que veAbo te1upre appreheoal\;o,porter 
consoieucia dé ~la. nilubilidade, 111,· 
capacida.de e inemoreocia (11&4o apoia-
dos), tawbem é certo q11e veobo sa· 
t isfeitu, por r,i,r u~t!l lugar cumprir 
um dever. (M Wto bem). • · -

S,. pro~i~eute, sou muito grato ao 
111eu d&stinc.W aJiligo e co1Iég,,. o Sr. 
Dr. S. Ferrd, pelas. benevplaa pala• 
vras, que ae dignou dirigir -me. Coube· 
ço o quanto é de miste~ que nos una moa., 
a8m de attendermos ás palpitaotel 
necea1idades du 11 • • distr1cto, do . q11al 
nos orgu!hamos de ser representantes. 

Em mim'o collega encor.trará um 
companheiro 1iocero e leal. 

EDtretan1o, Sr. presidente, o nobre 
deputado, apresentando a aua emenda, 
nao provuu cabalmente o seu deseJO, 
de tempr9 eJtar em harmonia com seu 
collega de dittriêto. Si.nto impugn.ar a 
emenda do di~tincto represeotau~e . do ·u .• diatricto, por injusta. S. Exc., dá 
provas de que uao conbi!Ce os 1 ugares, 
pu r Ón.de traçou a di vim . da . fregue-
zia da Volta Grande com Santa Rita. 

Proc11raodo eu que se he.s;em di· 
:Yisas, que concili~10m us direitos 
conama1dOJ, qae aasiltiao á Santa Ri-
ta, e q11e entretan.&ó forlo vio!ados 
pelau~mblea trausac~,propoz que do 
territuno aquem do r•o Turvo so li-
cassem perUlnc;endo á Volta Grande as 
fuzendaa dê Tur.yo, Anil e TÍipb~, mas 
o nobre dêputado sor~rendeu·mE!, VIU-
do cur'n 'a ~ua emenaã de enc:>ntro 
ao qüe comb!nàmos e ·que erâ o uni-
Co alvit re a~cei t"vel. . 

Declaru,poi11,quevoto contra a emen-
da substitutiva ao projécto o. a. Nem 
vale o qae diz o meu contendor, de&$· 
tar bem in'fvrmido de pessoas ÇOtllpe· 
tentes de ~rem as div:w tra_çàdu por 

• • • • "I • • • S. E1c as mat• ra.ooave1f; fO" ntn · 

glzebt- melhor a o= t.the eu éoobece 
l~ueHJs lugâi-el~ 'I .., 

Ao a~a11re UcV Sr! S. ·Ferraz, dizen-
do qae a' Volt!& Gn nde 'nAo pode1su~ 
aiatir conforme a ·Jet'r!i dó l!roJ~Cto, .qu~ 
a~r.entet: li g\); biõ'g\\'lrtn teól o dirM-
to di! viver à ;eu&rlllHoia'. 

Si a V'olta Grande'' n'io.lp'ode tl(r au-
tonomia pi'Opria e elemen~~1 cfe v rd'à~ 
$'e'Ri irlcumm'o'rlar· ~à'S Vl"'s'inhaí , sêj~ 
3upprimida. • ' l 

Sr. pl'e!idêÓtõ, -o JK!~h q\te ~!ide 
a '1tieirr-d6 Tur\ró. e TimbÕ ~ppoe!sl) b.: 
to eb:lamente a ser da VolYá Grií'nde: 
Nao véjo conveniêHela ' qe'âtlama 1B~ááll 
aoiquolltmento e mdtiià'Cjb dá'0 freE 
gVun:ia dê ~anta Rifa!:]iétll c'oo'tfarlq, 
vem ti'àZei- muilas d iftlcol~~~:" ,q~~m 
Q.aer'éra se sujéitãr 1l ~i'ercln- o C..Ygo 
c(e escrivilo nessas d~as freR~ezlas ~e· 
qüenasl Que sacel"'dÕ'te se pilàm-Plíffea-
rA a parocbiar agu,llas fre8je%iaf. dil 
terríveis emergcnéiàs ':ta t"errl 'ó<\cltnu 

O Sr. Drü*i'ond~-Arntij ln·'oínl~a-
dre italiano. , 

O Sr : R dtf t:.ii.f:-.Estb~1 certo 'que 
sacerdote algum lir'a'slleiro se sâórt8!t 
cará erri m idír cllmo vigá'~ilf ntls 'di& as' 
pequenas parochiaa; porqae v: fie. 
aàbe que a normá, do cl~ro br&ailêlro 
é viver com deceliéia, dignidade, cava· 
lhturismo e indep\s~deocia. 

O Sr. 8. Ferru:~A freguetia ae 
Santa Rita é muito im~rtsnte. 

O 8r. R. da .LU.1:-'K'ssss fi'ogaezias 
de proviucia, por mais importantes qoe 
sejl o, ono podem competir com essas 
grandes freguezia; de ciHade:i; qual· 
quer mal!láçao ou desmembramenlll 
t raz-lhes torto desmerecimento. 
' O'Sr. (}' Pefmii dá um ll(l&rte.· 
O 'Sr~ R. da Euz:~A Volta Gr11nde 

que se contente com as fazendall do 
Anil, Tarvo e nin\ró, tet'Mtoiio \ém 
crescido, pode"nao aér a di-visd'pelil rt• 
be"frl'? S. Jol'o, que' é unia boa díviS& .. . 

Protesto _em nome do digno po•o de 
Sa.nta Rita contra outro qaal,qaer ea• 
bu\bo.... . 

Si a freguezia da Volta Oraod~ con• 
t iooar a incomlliOtlar a sua vlainba.· e 
a passar-se esta emenola do nobre col• 
lega e a nlo podel'-se mantor a Volta 
Grande com o projecto que apreséntei; 
ent~o. Sr. presidente,"acho f1~1's cri~ 
ríoso e acer.tarló, que desapp';lréç. dó 
m~ppa geographico a !roguezia da Vol-
ta Grande. 

-Sr. presidente. ha nesta· qu._tlo, 
que ventilamos, de~~~. de~- (RiN-
d4.t). . 

O Sr. in"ímlorid~dl " alia· á par&.; • 

• 
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O Sr. R. ela Luz:-Os Sn.,du _par· 
tido liberal o que querem é enfraque-
cer a rregl!eLia de Santa·. Ri~, vara 
tlella .~ira1em aJreponder .. qc•a e o 
ele meu tu co~sef,V o r. , . .. 

Querom de.truir esse baluar te ID· 
geutu do p11rtido. da ordei)l'!.. (Ot·a!j' 

O Sr. Set:erianc .de Resende:- Ahi 
está o dente .•• 

O Sr. Drumond:-Nesst~ terreno 
V. Exc. nllo vai bem. 

O.Sr. R. da Lu;:-Niu convem ao 
partido liberal a couservaçAo do um 
colvss>~1 que lhe desagrada. E' e•l? o 
movel, u guia de .quer_ero1n des~ru1r e 
a ul•tuilar aquella wft~hz í rcguez111! 

O Sr.' Drumond:-Ucs~a maneira V. 
E1c. oao justifica o seo prujecto. 

O Sr. R . da Luz:- N110 encontro 
011\ ra N S40. • 

O Sr. Drumond:- E' bom mudar de 
norte 
(~a out;<os apártes). 
O Sr. K.,-d.ote:-E.I: superabundan-

cia corclis Qj loquetur. 
O Sr. R. da Lu.;,:- Sr. presidente, 

a questilo é baotante seria e devo ~t:r 
tomada em toda coqshleração jlt-r meus 
nobres collegas. 

O Sr. X. da Veiga:-Attendoud..1 se 
aos interesses do povo. .. . 

O Sr. R. da Lu1:- Declaro, po1s, 
que ,votu contra est.a om~ntla, pur ser 
atLentatoria da commotlldudo e totore -
aos do povu de Santa Rita, .e fico agu~r· 
dando que não se consununo esta l U-

justiça. . ; 
Tenho cumprulo um r•g•Jroso dever, 

que se fi~ma nos dicta1ues do m•nha 
CORSCICDCia. 

T.mho defendido uma cnu1a qu.t·.é 
basoada no direito e na j)ISI.iça. (Mu•-
ro bem)-

0 &r. iUhreetre Ferraz:- Sr. 
presideotg, vou, ser muito breve na res-
posta que tenho de da1· ao meu nobre 
collega. · 

Quando epresentel esta ementla,expuz 
as rasõas .to meu procedimento, mos· 
ttt~i que a freguezia da Volta Grande 
nlo podia sub~isti r, alterat.la . como e lia 
fui. segundo o projecto em d1scussãQ, e 
declare• mais que upres~nta\'a a emen-
t.la a pedhlo de ~&migos residentes naquel· 
la localitlade. 

In fulizmente, Sr. presidente, ~s obser-
vações do nobre deputado nAo me con-
vencerilo de que n!lo tinha rasll.o; por 
Isso, continuo a sustentar a ementla sub-
stitutiva , que espe~o serâ approvada 
pela aS:!emblea, s11nUntlo nllo poder con· 
eordar c.>ln S Exc 

\'vu ler um periotlo de un:'a carta. de 
fC~sva 'luo nos were~;e QlUita çaosWe-

ração, de um ouss!> as e~•llega, que j:\ 
hoo•·ou uma catleira nesta assemblca e 
multo cooper!lu pelo bem publico •la 
pruv1ncia. o meu parti.cular amigo,o :,.;,·. 
coneg•t r:'veocio da Stlvoira (apotatt.-s). 
e q_u., t~xpllca mu1tcl bem a qbl!~l:\o. 

v ~r. u. ·aa Lws:·-E' liberal. 
:Vo.ds:-11: IUUJt•; ol4stiDCIU. 
() S7o. Drumond:-D~sa maneira V. 

Ex~: . comprorneuo a sua cnusa. 
O Sr. Silvestre l<'ernu (depots de te,· 

a t:arta): - Louvei·me nas palavr~&s dede 
anugo ·e nas suas \'aliusns e judicio~as 
ob~rvaÇões para' ar•reseotar a emen•la 
que se di$Cute. 

A as~l>•nblen julgal-as-ha e (arâ jn ~ti· 
ça, eu o espero • • · • ' 

O l!!ir. Gueta"o P e nnn:-
Pedí a pulaVI"a ape1111~ I'~~'~ faze•· uul& 
dl!claraçl\o,cumt•riutlo-me notar, p••ro•u, 
t.le~do Ja, qull , tratandop~e de ·um~& I UI!· 

d•Ja tlu usta :isti.:.• olentro tln munid-
plo ou S G.u,~t.IO, quo teuh11 a honra 
do n:prt!S<!IIl ol', (IO•Ierill d izer 80S 11-
lu ~tn:8 t.leput;ulo,, que me precede r i11 •, 
qu6 mv julgo ~:um algum diro1to de s .. r 
uuvi•hl tlv \11'• f.:rt~nc•a q •lllOJu ao t •·a-
\al' de medula~ •le>•a oof'ole111, com quan• 
toas llua.i íre;;uez u~ de Santa• Ri tu · e 
Vultu Grundt~ -uAo Caçao parto d .• 13 .• 
Jl~lrtClO, e s •n do que SS. Exc~. ro-
preseo~.o .. · 

Eutretautu, como o nvbre deputlllo 
o Sr. R tia Luz ae11ba de d izer quo 11 
prujucw marca di visas pel11 r iu S Joil11, 
cuu•vrt!·mc ~imvlcsmente rlecl ~&l'ar nue 
e~tu pe•litlo é fettu com an!lueocia •le 
um dos· pre.timoso . chefes do . rar lirlo 
l ibl!l'al .tu S Goosalo, e por isso a me-
ui.la nllo teu• uatla de puli ticu, se, repi-
too, comu affi r mou o nobre deputado, as 
d•v•:;;•~ sâo pelo rio S. JuAo. E' o que 
ti uh • u dizer. 

{':iuguom mais pedintlo a palav1 a, 
encerra-:~e a diacu~iSilo e, procedendo-se 
â vu1açâo da emenda sub1ut:lt iva, 
tlà-~o o empate e llca a matut·ia adiada 
p:~ r a a s~ssao segui o te. 

Segui odu->~e a discus1ilo dos addi li v o•, 
4 aypr.wado o de o. l. · 

O do o. 2 é r eti rado a requerimento 
do seu autor. 

E ' approvarlo o Jo n. 3. 
Entra em d iscussão o de n. 4. 

o 

O Sr. Guetavo P e nno :-Sr. 
presidente •. o additivo em discussll.o tra-
ta da passagem da freguczia ole Canna 
Verd·1, desmembrada do muoicip o •lc 
Lavras, onde r~si•lo. para o terlll'• •le 
C.1mpo Bello, recentemente cre~do. 

O meu ut•b·o t"Oll tga, q úe h·, I''· u .o 
assumiu a 1·at.lrui•la {e deste 1ulolitiv •. 
ba de permitt r 'lua eu, por mui tQ ~U!f 



o consill6l'~ e re:.peile, o~ doiro ge. 
cumprir o meu dever, is to é, post.~r
me do seot ioolla na !Dioba f•·ontei l'a. 
para nau cooseo ti r que o ter mo .~e 
Campo Bello vl se engrandece~ com 
uma das mais import:tnt~s Creguezius 
do monic1 p1o do La,vras. .. 

Sr. presidente, escudado na turlsnru-
deoc;a adaptada na cal~!\, sem duv1da a 
mais ]usta e a m~is sensati, délla voll 
prevalecer- me. • 

Com eftelto, Sr. presidente, desde quo 
se trata da pa9$11gem de nma rrl'g'ueila 
de um distrlcto elelto~al para outro. nó~: 
que temos de dar contas. severas lquelles 
que M S cónOararu este,logar .de .boor~. 
ttevemos proceder com multo criteriu e 
dopcJis de cooveoientllflleD~ ioformal.los, 
e nestes âsos a.s autoridades nial$ com-
petentes para prestar-aos ioformaçõ.lS 
detalhadas silo as ca.maras muuici1>aes. 

A distancia da fceg.uez\~ de Qai\DA 
Verde para a cidal.le de Lavras e de 6 le-
guas, seoc!o quatro por uma estrada tilla 
como uma das melhores do sul da l!fO.-
viocia. 

Desfalcado, deste mQJo o ,IJIADiclpjo,d' 
La v r as, com a passage111 da fr.egue~iaAe 
Cann'' Verde para o Campo Bel lo (esta 
pequena gotta de oleo lançada oo.map,pa 
geugra(Jhlco da província e q,ue tem .sOJas 
tt~ndencías lnvenciyeis para díiatar-se). 
qua.si que é decretar a morte do.munic•-
plo onde OIISCI e oodo resido. 

O S1·. Lemos :-Nilo apoiado. 
O Sr. O. Penna :- OomQ o p obre depu-

tado tai ve1 nao conheça bem a fr~gueiía 
de Canoa Verde, eu posso iq[ormar que 
é a mal$ reo~osa para a camara mun•c•-
pal, para a collectoria provincial e para 
os empregados do fôro daq_uelle termo, 
que ja perdeu a freguezia da Cachoeira 
e que parece ameaçado de IM!rder uma 
ou,ra, alem da Canoa Verde. 
~· verdade, Sr. presidont.e, que exi~· 

te em r. vor dessa medida um abaixo , 
aaignado de muitas peasou, maa a 
casa sabe perfeitamente como se conse-
guem esses abaixo assignados, pela i:!-
tlole condescenaente e benevula du 
nosso povo. (Apoiado ào Sr. C'. Senn). 

Vou, pois, off'erecer um reqoer imeu-
to nos 11eguintes ~rmos (lê). 

Sr. presidente, tenho tanta certeza 
da justiç.1 da causa que defendo, que 
não teria o menor 1"8ceio de sujeitar o 
additivo a uma votação immediata ; mas 
nllo quero desagrada'r, nem ao meu 
nobre collega . . ' 

O Sr. Lenws:- A mim em nada 
der agrada. 

' o Sr. a. Penna •.. . nem ás pCS$0115 
residentee no lugar, entre u quaes 
conto do~ mais sinceros amigos qu10 
tenho no dhtrictf>; e, como a casa 

. .. ..... 
flrmou o,,y~rtl.t;t~\:..1: JllG-'1<>.1\e ~e dO!' 
o1111 rel1\lll0 a eshs,.:n.eo_lill.as ,da esla-
tistica, manJando ouvit· l u C&Qiaraa 
muoicipaei da Campauh·•!,e da Yar-
ginha, tratan1lo -~e :de m~dida iden-
•icu, serul.o menos Sl'l!~e. eú ;t enho o 
dlfl!llO de esperar que a assemble:\ 
adaptará o meu .requerimento.~. 

li;' apoiadó e po>to em d·souo84o o 
seguinte: .. 

. . • , Reque•·im~nco. 
« Reqpelro que. S!tpre a COIIVdOieo:; 

cia Ju projectv u. 134 sejJo ouvidaa as 
c~m!•ra ~ mu•licipaed..de Lavra~ e Cilmpo 
Bello.-G. !?ennq.. • . , 
· O Sr. a .e~noe:-Sr. presidente, 
o addit1vo que olf.:reci e cu'll ~11-d iscu, 
te con•em uma medida de ha moilo r&-
cla.mada, pdo• ih te ressqs das pessoas 
ru•iduntef na fregunia de Canoa 
Verde. 

Sabe Y. Exc. que .O..:anoo pas~ado a 
assembloa, teotlo em. vi~ta. .pod-idos in-
stantes !}Ue lbt~ CorAo · tr•aid\1~ .pQn.um 
nosso diguo ex (;(oi lega, o ·C.•ntelboi.ro 
monsen bor José Augusto, pedid'Ull que 
CorAo ,dir igi ~o~~ tam.bem , a mim, dccre-
1.1111; a p.1s~agem.dtl freguezilr-da .C11nna 
Vorde para o monicipio ~e . Campo 
Bello. . ... 

Esta lei, porem, Ce~ parte de um~ 
proposição, qu~ continha muitl!s outras 
de natu reza ~~emeJb~rnte e que nao foi 
S&DCCI!)Oada . 

E•s a rasão por(jue revi veo ·•hoje 1\ 
pre1.0oçAo d4s habi tantes ela Caona 
Verde, de se•·em lransfericlos, .. para o 
município de .Campo Bdlo. · 

Y. Exc. ~abe qoe paro mim esta me• 
d da qllo- , t.raz nenhuma conveniencia 
pol•tioa, porque, ·tanto o município de 
C11mpo lle llo,como aireguezia de Canoa 
Verde, tilm grande maioria couserr 
vndnra. 

Por conseguinte, não supponha o no· 
bre deputado que ha niito "cohvenien-
eia p •htica paca o wunicipio de Campo 
Bello ou par9- est-> ou aquelle partido 
daquellazoua;o que .ha é cornmodidade, 
é convj!niencia para. nquelles homens, 
de pertencerem a um mu:nicipio q.ue 
lhes 6ca muito ~i-s pruximo e oude 
têm as. suas re lações d., nm 'salte e CO UI· 

• 
m~rc1 aes. 

O S1· G Pe11na:- Y. Exc. oslâ en-
ganndv. 

O S •·. Letnos:- Nao estou; tenho para 
corrob11 rur as minhas paliiVras uma 
rep re&~nl.aQâQ que ha p)udos dias Coi 
l ida perante a casa e remct~ida â com-
mistão .di estlilistioa· •• Ora, ~e os mem-
bNS mai1 impo•·taoi.Os de a•nbof'os·par-



uw:. po1ittcós 4~1 13â1Jl~ ·~IC? t~· sei· I 
dli rgido·a mt'm, =cõmo repr~isélf\ànte do 
ill..Wj1ct<i .• e · ~tdb q'\'le eli!pllegue' "l S 
~s e~forooi tlara óMer a tranífereu-
élítl ifi. fl'égue&ia lia Cano.: V1it•le para 
i.qlléiMeltu'lít. ioi'pio, seus Vtloprios· indi• 
YlifU.'1s' Tetiden~~ .ueui.r ' hjftiezi:~ tn~· 
nifesUo e8M"dellejO'; :cóm'o-quer O'DQb'l'e 
4epiltádú que, ~ó 'pe~facw desta medi-
lia diminui r um puuco o~. intere•se's-do 
forum de La+t-all;>li& ':CS\!ífe de attender 
a=:u o jtrita 'pretençl.·;f Seria até ulna 
ioi~âidade. · 
C'uni~rb declárar 1!'it1da, 'o seguinte: 

'I ue a fregu ezia de··Carinti' VerJ& par. 
&é!!~ha1 lU UI tO po~.tênlpo itinn'IJIIÍ• 
clpió•ile La Y:taá: ~ta uma freguezia du 
miln iéipio da~ ... Oliteira, engeitada pot 
e'CCJ -e t rãa:iferlda repentinamente para 
o UI! ~aYJ'a~. .: · 1 ' 

O:ll, parece que ba~tante rt~ll'ó t.!m 
os'h3bitlin~e 'dess.r· rr~gltezia para ro-
IJ'ller't't\>tll a 'SUa transfet'OIIoia·• pal'a o 
tnUnicit j.~ dê' Caiupc; Bellv, qut~ · Ih~ 
6u muitt)Jrnaia prvxlmtl e, onde culti- · 
viO a5 melhor~ rel~ções. · 
.. -OS,.: J .· L .. is:-8et·toi ·do. munieipio 
de·Lavràs, que Tol~ para lã outra vez. · 

(i) ,Sr. ú~M:-Mli~ 011 poros nl<r qll!):-
rem pertencer â Oliveira e nem tiO 
puooo ·á Ca v-l'ols. 
· -Diüe··«>' nobt-e ·deJI\lbdo iue o muni~ 
llipiode Campo ·Bellu era•uma gotta de 
oleo sobre o n~sJ rntppa geographico, · 
COrD tenden'Cf& a deHfitvOIV~r·SII. • ' 
· PobreJ()antpO -Bello : Apenas tem a~ 
tua1menta' U'ID~r .fregu~ia 'e é acclll!&• 
do de querer · augmdllta~ o ~ eu ·tl!rrl-
torío; quando &Ao-o;;· líabitllntes da fre-
g.uêzia •l'FOXimal que· e~pontanea~~te 
i'eclatnló· a sua transfet:enc.a para b 
llhloiei"pi'u: Se apre!6ntei a emettdt. • . 
fei ·a ·pe lido >de algum membros proe-
minentes de ambos os partidos da pa-
roehia.• 
· · E;ulti'maurent(!,. Sr: presidente, 1linda 

t ete•pedidG ·foi' reiterado instântemente 
por ~~~ repr~en~~o, assígn~da .. yor· 
maia,do 100· babi,antlls dá Gauda Ver· 
de; que· pedem a sua trantferencia para 
CIIDlpO· BeHo. · '· · '· · 
· Vê, portdoto1, a-casa que-a medida é 

de t.Jda j ueti(Ja e que eu dEr nrodo al• 
gum posso eonvir nc; requerimento do 
uubN· depatato-:'• que, com é disse o no-
bre deput.adu rosidenl.tl na Coneeiçl.o1 
tem apenas por fi,n aspbixiar o meu ad-
ditivo:· - · 

\ <A•iln, declaro que . Toto contra o 
requtn"imento. ' : 1 • 

8 tlr. 8everlano de •Re-
eteodea-S~ preaiaente, o pPOjt-oto 

• 
• flil clli~Guto rim , cJe'monUHir m11ls 

um.1 Tez_ ·com quan'ta 'Pr.llrll!h61a' e
1 
Ui-

tl!ri'o def& '· prJceder está . aíSômblbh, 
llie!npreqae se tl'a:ta da ct<éaçl!o de' no1·ns 
muuicifiiJ~. (AfX?i~s ). · 
Aco~ce. ~r. presul,eu~, que ~e~ 

prelenções •Qpt.r .,eem sempre, ricsta 
casa, itii um mbd , modesto, contén, 
tando-'~ · OOÕI pouco; dando· se at_é o 
f~tc~ Je pédi~e.in. para qup se ~o.~~ti
t.u& ~\Jl. m UIIJ,ClP.ID u~&: s,ó :P~oqtua • :. 

Q ~ .Ç, - Se~:T-Apol&do, : e depots 
vem-.., pedir, auljítnentn de .tea:i,tllf't•'• 

() Sr.. SeHr.iano de Rue~ ·l·or 
que dizem que &ao importante é ·quo ~ó 
dia o port·e consti tuir. . . 

Oepois, com"O dlt o m-ou collega, que 
Ole 'honra t:otfl' seu· aparte, no· l{n'Íio !le• 
gulnte. "Ollbstftllllfo o pequelio liluuici• 
p1o, d9aeDTO!T8"lie- a• 'pre~ÇI'O e ·IHID& 
malore~ própill'ções •: déllejOsó '·de' '8~ t~n
der seu terri1otio, lllnÇa · Yí~ta's hu b'a'it 
ao re.Jur·d\1 'li e boscà· en:grt.nd·eccr~se 
â CU8ta de seus vlsinhos;· acootecende 
nllo 'raro ficarem toolv~ os' munlciplo!t 
por tal forma depau~eradoa; que quasl 
u n podem ·su bslsU~ (apofacfos).. · 

8' o que se dâ1 em · relaçlu · a· m:U ito! 
munleiplos oreados nestas eondltGes1 
é d que ·se vé no pl'esente·caso. 

O S'f' • .Lt·m··s.-Nêo·apotaO!>. 
@S,., Seoél'lano de' Restmte:-0 ruu~ 

nicipio de Oampn Bello · cot\stituio-se 
eom uma ou duas freguer;las;pr,bclallllln-
do &euscreadotes que·àinda auim linha 
elementos•· b-.utantes de Yl~ pa:rn ser 
um muniolpio importante.-- · · 

Pusl?-se póucos·annos e a~parece ag~ 
ra a pretençl.o' desse muntcipio; qll'e· 
r<~ndo alarga.r seu •terri to r io ã custa de 
territorio ua'rancado aos municlpios 'fi• 
einbos! (.Apoiados}. ·• 

.1\ó~ sabemos, Si'" preshlente, !l'IIÕ' o 
mllniclpio •le Lavras, qlle ja- foÍ'Inuitu 
Impor tante e ·e:r.tenso, tem •sido muito 
prejudicado oom m.edidas desta .. nauu:e-
za ; e, a continuar-se como se tem feito 
até aqui, o que.result4flá f . _ 

Desappa.recerão da carta geograpqioa 
da p~v111cia O$. antigps e ·ricos , UlUIÍi-
cipio~, para darem lupr a mutÍ.\clpios 
de ined10c\'e imwrtancia e que nào po-
dem ao menos llustentar os empregados 
do fôr~. (Apoia!los) . . 

Sr. pre~tden~. nao poss<t. ab;oluta-
men te concordar com isto e ap••iar me-
did)ls desta r:rdem, porque e~tl.o ao al-
cance de todos os inconvenientes que 
d'abi procedem. ~· . 

Isto po~ tn, Sr. pre5itlente, ,vim á tri• 
buna afim de declarar que votô pE'lo 
requerimento apresentado- pêlo ureu il -
lustrado amrgo re>idente em·La r ..... . . 

·O g.,., G Pe-~tna:-Ag'rad~ço naui tQ a v. Eu. 



O Sr. Scoerlano ele Resende .• . llo-
clarando ulaí> quo pro~ feria ,·ot.ar d osd o 
ja contra o atldi th·o, que ó objocto d11 
presente dtscussllo. ( .'1! uüo bem). · 

O Sr.G Penna:-Fui um acto do do-
lícadoza que tívu par<1 com o Uleu col · 
lega pelo 14.• dí.st ricto; nau quíz 'JUe o 
sou addt tivo fosse jn degolado. 

Encer rada a discussão,& approvad" o 
re•t uerimouto. 

O Sr. Lemos requer a rotit·ada 
do addith·o. 

O Sr. Presidenle declara que nllo 
se podo retirar o additivo, do.sde que 
acaba de ser approvado o adiamento 
ria parto que dtz respeito ao projecto 
n. 134. 

O Sr. Lem: s reque.r a retirada da 
parte que se reft.lN ao projocto n. 193. 

A casa concerte a retirada. 
A discusslo fica a•liada pela hor11. 
O· Sr. P1·tsidente marca a ordem 

do dia ~eguinte e levanta a sessllo ! --
:.lO.• SESSÃO ORDINA.RIA EM 16 DE 

SErEMBRO DE 1882. 
PRKSIDE!'ICIA DO SR. BARÃO·DE CORO• 

liANDBL. 
SUMMARto:-UPEDt as n .- R em o çl o do 

profeaaor da Soledado.- Dioeurao e roqueri-
tnento do Sr. X. da Voiga. - Orde"' c14 dia. 
- .dodidaa do oolaliatiea.- T ransforoneia 
do torr torio. - OIJAO rvaçil'eo doa Srt. Ouota-
V? Penna o S. Ferrat.-Additivos.- Obaor-
vaçllos dos Srt. J. Lui• e Drumond.- Modi-
ftc.açlo de eoolratos.- Escola do pharona-
eia da capltai.-Observaçôes cio Sr. M. 
Fulgencio.- Additivo1.- Obnrvaçlles do• 
Srt. Vetlo•o o S. Peixoto. 
A's 11 horas o moia da manhll. feita 

a chamada, achAo-se presentes 34 Sra. 
deputados, fal tando com cau~a partici-
patla o Sr . A. Amnral e sem ella o Sr. 
T. da Mot ta. • 

Abro-se a sesdo. 
B' lida e appruvada a acb da ante-

coliente. 
O Sr. 1.• Sec,·etario dá cont.a do se-

guinte-
BltPEDIENTE. 

O/fi cios. 
Um do secretario do ~overno, envi-

ando o requerimento,em que o cidadao 
Alexandre Fraooisco Lopes podo pri-
vtlegio para navegar o ribeirllo Cape-
Unga.-A' commissl o de poderes. 

Outro do mesmo, remettendo alguns 
artigos additi V06 âs posturas m uniei-
paes da Ca.mpanha:-A' l. • commisslo . 
de propostas. 

Outro do mesmo, remetlondo um 
f t'Ojecto de posturas da camara muni-

• 

..t't O . 
cipal dn cidade do Thoophilo OltoJli.-
A' 2 .• commissão de propost.as. · 

Outro do me.mJ, onviando um l'tl• 
qucrimenlo, c.m qut~ Houorio Fernándus 
du Veiga, 06erivllu do jury do termo 
do Curvdlo. pede a coQsignaça:o de 
verba no orçameulo municipal da re-
spi!Cdva camara para pagamento~das 
custu que lhe ~ll·1 deviJu.-A' commis· 
sâ•• de fazenda municipal. 

Outr.> do .mesmo, rcmettondo o re-
quorimen to,eul quo o J•r.~ressor da fre-
guezia do BJcalhao, Autooio Vtceute 

. l"erretra, pede contagem de temp;, para 
npo$enladoria.- A' 2.• COI!unisulo d11 
fazenda e â do pudores. 

Pettç6o. 
Uma do professor llo Paulo Moreirn1' 

pedindo qu•>ta para o aluguel de casa para 
a escola. - Venha por intermedio do go-
,·eroo. 

Pela 1.• com missão de fazenda silo de-
volYidos, para terem outro destino os . ' projeCW, D~. 17, <!2, 24, 26, 38, 44, õO, liS, 
72, 73, 74, 75, 76, 60 o 9õ.- Vão â com-
mi~~ao do P.On ~es e estradas. . 

Pola mesma commissao silo devolvidas 
a.s represonLaçéhs da commissllo de obras 
•la matriz da conceiçao do Turvo e da de 
Alfenas.- Voltao â commissao 2• do fa-
zenda pa'ra dar parecer. 

O mesmo suceede com as representa-
çõas das commissõ3s de obr-.u das matri-
Z&J de S. Francisco de Paula, l Labt ra do 
Oampo1 Dores da Hoa Esperança· e da ca-
pella ae S. Fraocisco de Assis de Ma-
rianna, e bem assim os projectos n~. lOli 
e 180, devo! vid.os pela I. • com missão de 
fazenda. 

O Sr. Santa Cecuca pode dispensa do 
j lugar que occnpa na 2.• COinmissilo de 
, f11zenda. 

Sendo concedida pela casa 'a dispousa · 
I pedida, o Sr. presidente nomea para sub-
s~ituil-o na relerida commissa.o o Sr 
Paixao. ' 

A requerimento do Sr. Drumond, coa-
cede-se pref<~rencia, sem prejuízo das di~ 
cussões adiadas, para que o projecto 
o. 26,1 entre em l. • discus,ilo. 

Igual preferencla é concedida para o dp 
n. 277, a requerimento do Sr. S. Ferraz. 

Remoçao do professor tta Sotedade. 
O Sr. X. da Veiga requer urgencia 

para fundamen tar e apresenA&r .siD re-
querimento. · 

A casa, sendo cons~lada~ CJncede a 
u rgancia. 

U' 8 r . Xa" le r cln V e lga :-
Sr. presidente, a1nda uma vez, e con-
sl rangidameote, tenho de off~Jrecer á 
consldoraçllo da casa um requerimento 
solicitando inform .. ções do govern~ 
provincial. 

Digo- constrangidnmonle- ·, Sr. rre-
sideute,porque nllo é som corto ac!lnh~· 



mento que dirijo pedido9 detta ordem â 
i Ilustrada assemblea, acanhamento que 

ri vn, j" c ta mà ucoctaç4o com que 
requerimentos aiO oucarado! 1-01' 

parte llu DJbro maioria, ja porque r• 
ceio que clla supponhn que nós, mom-
brns da opposiçao coneervadora nesta 
casa, pr~:teodemos IJC(;Upar o precioao 
tempo da asaemblea em queixas que ee 
lhe possam hftgul'ar vagas e doclama-
tl'ldllt. 

Nilo, ~r. presidente, na&o ftm é 
aimplosmente cumpfir o nosso r!ever, 
echnnrmo:s neslll bancacla as qu~•xad 
r!a< victima,.. E as victima,., V. Es:c. 
nbe, elo numerosas ( apoiados da 
minQria ); numer .. SII~, t•or isso que a 
Admin!etraç.fo nlo tem curado de at-
tender-lhO$ os reclamos, nem de am-
parar-lhes o.• direitos. (Muito bem). 

Sr. l•re;idenw, o desejo externado 
pelo governo da província e ot votos 
maoile•tados por esta ca~a,em favor da 
instroc~lo publica, eu ull • os pono 
considerar >inceros e norn cfficazes, em 
quanto. por ucto~ aigníftozttivos da ad-
minist· aç;\O o elo aSllerr.blea, os dirdtoa 
do magisterio p'lõblico nllo a · virem am-
p:u ad,,s, e esses ruuccíonal'll•$, dign0>1 
ae loJa attençdo e ·~lo, continuarem 
victimas do arb.trio aoiotosu por parte 
do governo (Apoiaclo1 enao apoaados). 

Mah de uma V{'Z, oe~ta me•ma aea-
llo, V. E1c. sal!e que têm sido trui-
dos ao conhecimento deslll assembh·a e 
da provlncit aclos illogaos u al'bltr&• 
rios do JOverno, removendo, contra dis-
poJiçlo .,xpressa do respectivo regula-
monto, r•rofessores que o;cupavam suas 
cacleirus eu• 1·irlude de um provimento 
legal. 

E' d , um caso desta especie que vou 
ligeiramente trutar, Sr. presiJente, 
lendo perante a assemblea o I'O.jueri· 
manto que ã administração ela pro• iu-
cia dirige o professor publi.::o, S .• bino 
Pereira de Castro. Diz olle (lê). 

Como a as~omblea vê, é mais um caso 
tio manifo~ta infracçllo do regulamento 
da insh·ucç.fo pbblica a remoçao deste 
professor. E.le, por pediJo seu, acab:l-
va do ser Jtlmovido da parochia de Pi-
rJn~ussü para a_4eS ,JecJade de Itajubâ. 
A pt.u:oe ali i chjpra, teve noticia de 
um acto actotoso e arbi traria da admi· 
nistr,.çllu, pelo quul era removido no-
vamente, mas agora contra a sua von-
tade, para a parochia do S. Sebast iao 
do Alerrudc•. 

O regulamento, Sr. presidente,exige, 
entt·" outros requi~illl~ para este ca~o, 
11uv sl'jlltlurido o conselho director du 

instruq;no P• IJI c..1; n:Io : o dco c -L.J 
(IICt••, prcsJndiO·:e do: ta furmnlida•lll 
sub;laucial n • hy(oothoso verteu lo. 

.Como .. pt.js,o l1••vurno,por neto dt.> tn -
ra preputonciu, removeu este proftt:l.'"''· 
contra dUn \'ontatlu. pan1 '' paruchm ''" 
S. Seba•ta\o du A ~"lTUdu ~ g• uoulllr~•
il a iufrucçllo d~& h·a, was t<llll . t;lu •·o· 
j>&thl« teua saJu, qu .. j" ullu l•lii'I:C.S •lu.~
p&l'tar a l'ol'ul.•u que '""rcce (Apoladulil· 
Eis por quo J.8Qv q uu ou >ollcato t.lu ~;u· 
verno d~& J•ruv•ncla cu!Jla do acto, 11d o 
qual rui fona c•ssa ····111· çao, ulim ''" 
que a ~~~~ena btea C••flh~ç c 'JUlHl~ o~ fuu-
dament.,~· em QU<l ;oc;o~o ~o basowu "~r. 
presidanto oln III'CIVIIIC!Il pnra n~SIID pru-
ceder. 

Na 2.• parte ''" ~neu n•quul' in.eut .. , 
Sr. ore$iol,.ute, p :c;o .. s $t•~euuatcs luf,r-
maçõee.(U). 

lu Vtll'l.,UoiH 11 Ol'llunl ue~ta culloCUÇill•, 
tratarlli do ~ltim.l ,.\!nl,o ;"I'Í!IIeu·umut.t ... 

fo:,ttJ $UIJ.Iuh·:;.t.lu. :ia'. ftl 't:Si•l.:olu, qu. , 
supponhu ~ur IIIUII" '"' cnnhecimcolu •lU 
V. ~:xc., é "" I)"" 11111 C oDSIU in'tJi\·1· 
dao destituído lntoiramoute cln9 requ i-
sitos leg~~e• para occu1•a•· n carguvaru 
IJUII r111 lllfllll:lt•IU, 

Alem ole J.ll'ol.,•ariu, é dado ao uso ex· 
Cl!l<di vu 1)., b .. baolus ulcoolioa~ . .!\este u3· 
llu:o. ktrna·>O p1·uvucatlo1', llt:~ur.Juil o, 
r ,.;.so, num .. , aluv•u, Ulll l!ltmuntu uu 
•hl·or·J , os ua 1-:•ruchiu. onde e,.;orce au-
tuliuu.:e ex·acturncntll para J.lre\·enlt· 
ll&•lllldnK e c:on ter us lu rbulen tu•. 

L g11 qUO $0 d\'U CSI.I lllfdiciSSJruá DOI• 
me.u;ao appa n·cen\u na ·imprensa 1 , .. 
cla ncuco '" pu~itavas contra ella, u1ua 
das q uaus passo a ler. 

.. Q UELUZ. 
P J1'a o Exm. prestdenledaprovhlcia. 

Acaba do sor noauo'l•lo ~ubalulegudo 
ele pulici:1 da rrct;uezia clu Sant'Ann11 
do Morro do Chapeo, Lucns Fraoci:scu 
das Chagas. 

Por honra Jo P,rc~i·_l cnlo, quo ora ad· 
111 111stra esta provmcza, q ue•·t>mos aet·c-
c.l iwr quo ello ignora compht:uncnto 
quem ~~j;• :~quello cidndao, em cuja~ 
má os collocou a·poJicia llaq uella distm-
ctu frrgu~zia. 

Talvez u Blrâo de Coromandel pu-
dcl<l!O ful'llecer ã S. Ex'c. aprt.'CÍnvoc• 
informações :ohre nqu~ll1.1 uoy~_typv, 
•Jue entra agorJif4111 forJa para 8» fu-
turas lutas rleitoraes. • • • 
Po.~is é pub:ico e notorio que, quan-. 

do uqudl11 Bnrtto dírigi:c os destinos •• 
dealn 1•rovincin, uma inftuencia L•cát 
propoz uquello~ cidudao para o carg, • 
para o qulll ncaha de ser oomead.,; e 
entretalliO, t·•vn. elle n coragem ci1 L:1 
do se oppor :'o 1'":\1.• imposição, couh~ · 
cendo p:! l'feita{IJ · u~, as ~ualialndl·S I''!~· 
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110aes que adornlo :1 tão dútincto ci-
dadlo. 

S. lhe. , porem, embora aquella Cre-
goezia nsteja ás portas da capital, nllo 
pode conhecer aquelle indivíduo, e por 
isso tomamos agora o trabalho de dar 
algumas amostras das qualidades que 
o tornflo recommendavel. · 

l.ucas Francisco das Chagas, nos 
tempo~ que Use vllo. foi cidadllo que 
occupou cargos de eleiçlo popular e 
foi negociante nn Capella Nova das 
Dores; mas nlo lhe !oi sempre propicia 
a Cnrluna, e presentemente o que elle 
é pode inrormar qualquer inJividuo da 
freguezia em que ni exercer sua ju-
r istlicçlo. 

Ha em todos 011 anaiaes certas enti-
d.ade~, cujo domicilio ninguem conhece, 
cuja pro8•81o de vida todos ignorao, 
mas que, entretanto,repre~rntllo papel 
muito importante naquellas locali-
rlarles ! 

Vivem constantemente embriagadas, 
occup!'to-se com a vida alheia, precisao 
de todos e a todos insultao, silo o jo· 
gueto dos meninos da escol' e em to-
das as esqui nu da rua silo encontradas. 

Ei~ os rtisllnctivos do nosso heroe. 
Nada possuindo, vive como aggrega-

clo de um generoso fazendeiro daquella 
freguezia, a quem n!Io deixa dl ae1· 
pesado. 

Outro hnto acontece aos visinhos, a 
quPm constantemente incommoda. 

Parece incrível que em Sant' Anna, 
uo rica de pessoal, nllo encontrasse S. 
Exc. para subdelegado de policia outro 
individuo, sinllo quem, num lugar e.m 
que houvesse policia, ja. ha m?ito, 
toria assignado um termo de bem v1ver. 

Temo1 conftanç.a do que S. Exc. , ~a
bando destes facto~. na.o demorarà em 
canar aquella nomeaçlo, tllo desh<>n-
ro~ para si, como indecorosa para 
aquella freguezia. ,. 

O Sr. H . Sales:-Por quem é assig· 
na.io e~se artigo! 

O Sr. X . da Veiga:- A matar ia des-
te artigo nl <> foi contestada, é o que 
posso affirmar â V Exc., respondendo 
ao seu aparto. 

O Sr. H . Sales: - V. ~c. ~abe quo 
em um anonymo r.xie se atacar a todos, 
~em respon~~abihdade. 

O Sr. S~t~lfiano de Ruende-:Ha re~
p :dabilldade, ainda que o art1go seJa 
11 D0nymo. 

O Sr. X. da Vtiga:-Atteodll V. 
Exc para a mataria especial do artigo, 
no qual invoca-se o testemunho de 
p86SO:I oltamPn~ collllOafla e, para 

a~J • • 
a nobr.l mutootll, n.cimn do qualquer 
suspoiçãQ, como é .o Exm. Sr. Barao 
de Coromandel. 

O S1·. H . Sales:-Mo. . quem invoca 
é um anonymo, que é ' u mesmo q u& 
nioguem. 

O Sr. X . ela Veiga:-0 presidente 
da provlncin tom obrigação iawral elo 
ler o quo se public11 h respulto dus 
fu nccionario$ 11ublico::, o procurar in-
formar•se. 

Sl o e:stes os estylos a.luptndo• pelo 
governo geral ha muitos annll~ , e que, 
se t i vus~om ~i do r.bserva•los pelos t' resi· 
cantes lilJe:rae!l nu·la pruvlilcín, l~lvez 
o seu lunccinnalismo eaL vesse mais mo-
ralisudo. (Apoiados). ' , 

Nute Sll que u u·>meaç;to dO$IC sub· 
delegado, segu udo ~o declara · nestô 
artigo, pulll icad" ~u muito tempõ o' 
ainola nào cou testado, foi recusada pelo 
nobrs Sr Bnrllo Je Coromandel, quan· 
do administ rava ll pÍ'oviucia. Esta sig· 
uolkttava recu,. devia 1 ôr o Sr. Dr. 
'l'he •11hi lo Ottoni do ~Obl'' aviso a re-
spoilÓ; entretanto, a nomeaçllo foi reita 
e,apeSlr d,, reclomo3 õa imprensa, con-
t inua a oxorcer funcçiJes policiaes na 
paruc!Íi~t de Sant'Anna do Morro cio' 
Chapeo um inclividuo nlls trist is;imas 
condições deste!! 

V Sr. M. Fulgencio:- Talvez que, 
(l:lSiado o alistamento, seja de1nittido. 

O Sr. a. Sales:-Que vantagem ro· 
sulta d'ubi para o alistumenlo? 

O Sr. M . Fulgencio:-Vai ser qua-
lificado eleitor. · 

O S1·. H . Sales;-O,·a, a lei estabo-
lecu us casos c ru quo o subdelegado 
pode ~er alistado. 

O Sr. illo>·et::solm:- Eutlto nada 
juslífica a u~meaçlo. 

O Sr. X. da Veiga:-A iuveslidu•·a. 
do autorid~de em indrviduos nas con-
dições do3te,a que acabo de referir-me, 
}o!,udo trazer uma consequenc1a, qu11 
é ~smurali~ar cada \'OZ m!lis o poder 
-publico, j;l tão despre, tigtado nesta lri11·· 
l&J o Ju~timavel situaçl\o. (Apoiados e 
ooo apoiados). • 

O St•. a . Sales:-Cousas peioros vi 
eu na situação passada. ~ 

O S1·. M. Fulgencio:-Ja fi um lou-
co exercer o cargo de suti_aalwo mui· 
to tempo. r 

U Sr. Moretzsolm:- Talrez exer-
cesso melhor do qua muitoj da actua-
lidade. 

(H a oulros apartes e o Sr. Presldtm· 
te reclama atlenç4o). 

O Sr. X. da Ve!ga:-Mas n!io admlrn 
que na parochia de SanL'~nna do Mor• 
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rodo Chapeo a policia est~Ja connada 
a um proletar io. babituado á embria· 
guez, olesnrdeiro e elemento perlg•lSO 
parll aquella loealodade, quando u sub-
delegado da paroehia do l!:spirito Sau· 
to olos Coqueiros, do muoicip1o de Doro~s 
d• Uu• Bsperança, á um lodiTiduu, cu-
ja blugrapbill euu~ta do segu inte oW~:iu, 
que a~:&b:t de ser dir1gido ao Sr. D1·. 
~:befe de pullcia. (.UJ. 

Copia. c-li::r.m. S1·.- Extremamente 
horr.,ri~ado,levu ao conbec.ment11 de V. 
Exc. o trist11 e lamentavt!l succ~sso , d., 
que ruí vi~:tima h11ntem,20 do corroute, 
n..slo infeliz I uga.r, o qual pass> • na r · 
rar -1 h e. 

c Fazendo meu pai uma t.,nga viagem, 
p6dio-me para vir Cazer CIILnpa.nbia á 
1uinha madrasta, qua.n•lo h11u tem, pela 
m:mbl. Cui avi$ado l'or um amigJ que 
u subolole~fad., desta fregu,.zia., Jl. nlo 
Sil vt~ri<> ole F .~ria, a mandado do SJU 
l'ni, Joaquim SilTer io de faria, o~t:.Lva 
11 titlcallllu grande numer.> de pe~svas 
para irom á minha ~:asa, afi111 du ex.-
vurem-rne pard que nu prusa de duas 
horas ou sahisse deste lugar, se nao 
qu iz.:s~o l!lhor á Cvrça, mvntado em 
uma egua pioth~uta,a toque de caixa t1 
foguule$, cuja :olemne intimação a . . . . n:lo ~~· l'or mun acetta, ser.a assasat-
nad•• incontinente. 

c A principio tomei o caso em meu 
brio~:adeira, porque, prvcu1·ando o o in-
timo do minha con.seieucia, nada me 
accasu v a quo merecesse urn tal proce· 
dimento da plt'to dessa autoridade e 
nem de so~u pai. mas aliança vAo- m•J 
que, dep' is da mis;a do dia, cu veria a 
brincaduira em que dava; o corno de 
facto, Exm. Sr ., logo que concluio a 
missa. o 11u bdelegudu em pessoa 'sb v a 
notdlcaudo a todo3 que encontrava p:lrll 
uma diligencia muito secreta e muito 
perigosa, o quo levassem as armas que 
pudessem; o b duas horas da tarde 
cheguu uma muhidAo de pOI'O om casa 
do meu pai, capitaneado pdo subJolo-
gado,Sil v e rio Bento do Fana,e Je$uioo 
Si I verio de Faria, irmão e tio do r&-
a >cct ivo subdelegado; todos trts na freo-w do povo so gritavllo que sahisse ou 
1Dorreeoe, e vendo eu a rr.inha iono-
cencia, procurei 5aber a causa de se-
molhaute facto, e perguntei aos tro~ 
u .Crenle qual o meu crime, que me-
reops~ct. til I p'u.oiçao ; responderão que 
uao tuthllo sat1sCaçllO a dar-mo e que 
ora a ordem quo! t inhão, e quo esta 
havia por Corça de ser cu1~prida; sa:: 
hindo então pnra a sala rumha pobre 
madrnsta a pedir por mim, foi rec"b,da 
l'vl' uma fuiçada, quo lhe desfochnra 

Silvolio Bento do Faris, que por gran-
d., milagre uao ap:mhou-Ute a cabt ça; 
vuud .. ~to um irmao de menor idade. 
pedi o a O$tes algo<:ea quo 'lliO mat os-
selo a sua mai, o a respo$ta Coi um 
tiro do garruxa,desfcchado pelo me mu 
S1lverio no pubre iunocenw, qu«;~ t:un-
bem por molagre u;J.o foi · vicum:t do 
mio hJmicida. 

c Vi entlo que todojintonfo d'ossa ca-
Bia de '••sassinos er• ~sassiuar-mo & 
a toda fa1nil1a ; suppliquei-lbus ent.Ao 
quo me poupassem a vida, quo lhes 
pt·omottia de sahir naquella mesllla 
uoito; ~:O.LI esta minha resolução fica• 
rilo muito contentos e soltardo grnmlo 
numoro.do foguete$ o priocipinrlio a 
cantar que sahiue ou morre~o, e dis-
porsoU-•0 e-1a infamo reuoillo. 

c Chegados quo furao em casa do 
mautlante, Jua~uim Silverio do Faria, 
osle lhtl~ d1s~e que 1Uerllo muito mal 
em deixar-me vívu; quo sua urdem foi 
de aabir on morrer, e vi·t•J quo ndo 
alloiwi a primeira proposta, executas· 
s, m a ~egunda, e que aué •qui suas or-
duus ua;au sempre· respeitadas e que 
quando la m.audou dois Ulbos o um ír-
wao ora. pu m fazer ~uas vezes, mas 
que, vislp ellu> nao prestarem,ello mes-
mo iria em pessoa, e ordenou no filho 
IIUbdtJlegallo quo toroasso a int imar 
s••nlo para ás 7 horas da noitc,que vori:lo 
como elle pro.:edia. 

c Foi tudo.·xecutado à modida desl)os 
desejos, e quando reunirAo-se pela se-
gunda vez, fui felizmente avisado, moa 
ja esta y_a em preparativo~ de marcha 
para um1matLo proximo, onde pernuiloi 
com .todfo. família; chegados quo fonlo, 
vareJar·ão a casa,arrombar.llo jauijlla ~ e, 
vcudo tu.Jo de~erto,dt!liberarllo ainda d1t· 
rem bu~ca em di vors~s casas, onde sus-
peilavllll que eu podesso o~~tnr: d'entre 
estas casas foi invadid.a a da respo1la vel 
o l~on~~ viuva S1Xag811al'ia, a qúal 
mu1to :iiialtratarllo com p.al,avras e ac-
çt.Jes e .(nalmen te .,rr;astar«.o-na para a 
r ua, e;ch:elebre ' Sll verio Jlonto de Fa-
r ia e JP.&quim Parag'ialiodorão-l~~ui
tos bo(étões no rosto, sendo a t~ !'ne t · 
sario appli.paç~ de bixa!tou con u-
~ões quo Uf.e Qíér1 1. ( 

c l!:sta 0Sénh'bta é i;,Ex·m; • Sra.D.Cla 
ra Umbelina de Me~~·~ irmao do finado 
tenente coronel Fran'ci~co lgn!ICi<V di 
Mello o Sous ' · Ja vê, pois, V<, Ex.c.'l'qua 
n!lo é_~eEaoa da plebd. ~ , 

c -'\'P~O~me ~cculto para n!lo sct· vict i · 
ma S&Úlf~tn~r:a de, tes as.assino~ • .,, I' ,. 
rando ró um' ~cca illo de ap. O$Ontar· 
me a" dele,s:ulp- do~ 1 olicia da c'd ·td~: do 

' • 



Dores, qué'~vez nada f!tça, por temer 
a estes mandlres,qúe deliumanos ~ó têru 
" forma. 

cO meO unieo crime,Exm. Sr , é nlo 
psctuar com 'elles na ignorancia e em 
~u111 celeb!"'.da4es, ficando V. Eic. éer-
to que. moralidade, religillo e eâuzaçllo 
alo palavra~ a elles descorihecidá.~. e 
uo emtlnto que estes facínoro:os são ~! 
quo occuplo aqui os lugares de sub-
delegado e supplentéS, em substitu,içlo 
dos hunrndos élioiiestus cidadlo~,Fr-.tn
c·sco Antonio Villela, Joaqu:m lgOJ!iiio 
de Sousa e Ji>aguim José Botelhof! Quo 
moralidade!! Tal é a de~graça do lugar. 

cSei com certeza, Exm. Sr.,que ..Stou 
no caso de se'r v:ctinia, porque cóilhé:-
ço a índole desta familla-Filrias-e, 
se for asslu.shlado, tenho certeza qu!l 
será o mt o &a<&a;~i:lo o Sr. Joaq ui to Si l-
vario de Faria ou qualquer de se?s fi-
lhos ou írml os. 

cSo fosse relatar á V. Exc. todas as 
celebridades de~ta família, seria até 
fastidioso, ~ó em resumo direi: do dia 
1.• do corre~ te até hoje,21 dias, têm·se 
dado aqui seis t11ctos criminoso~. todbs 
por elles, sendo 4 do tentativa de mor-
te e 2 de ferimentos graves,e ainda n§o 
fez-se um .ó auto do corpo do delicto; 
por aqui V. Exc avalie o estado deste 
desgraçado lugar,que,a oiW lsnçsr s~as 
beneBcas vistas sobre elle, mal vat a 
sociedade. 
cEsp~ro, pois, que V. Exc. tome as 

pr.>vtdeocias que o caso urgo.-Deos 
guarde a V. Exc. por muitoi annos.-
Espirito Sllnto do~ Coqueiros, 21 de 
Agosto de 1882.- lllm. e Exm. Sr. Dr. 
Fr11ncisco da ~ta Ramos, M. D. che-
fede polic·a de Minas.-Silrerio Gar-
cia Lopes. ,. . . 

Vo.:es:_;Q}m e1feito! Que pohcta! 
que auturidades! 

O Sr. X. áa Veiga:-Rasl o tinha ou, 
Sr. presidente, qu~odo dizia que era 
abso1utamente estranbavel que con-
tinuasse a exercer o cargo da subde-
legado de policia na parochia do Mor-
ro do Cbapeo Lucas das Chagas, nas 
condições lastimosas de que dllo teste-
munho pes·oas acima de tuda fxcepção, 
quando o subdelegado e .' eu suppl~ote 
na desgr~çada ,Pll~~tí( d~ ~:~'r to 
Santo dos Co4áit'ros do os tn dt~ .duus 
deacri ptos no' officio que acabo do ler. 
( A.poia'UDf). 

.E soja-me licito, nllo c~nhecendo 
nem o queixoso,nem as autortdades ac-
cusadu, Sr. presidente, invocar o tes-
temunho de um honrado deputado da 
mai~ria, o Sr. G\lst&T\1 Penna. 

O Sr. G. Penna:-Po~o ass~vllta't 
á V . Vic. q\\fl.tOd~ as pro;idenew 
p~ivei~,ja rorlili t.Oii:l~d~s pelb gonr;. 
no. Nenhum d~ nós cohhece eua p~· 
~oa signataria' do offic!o. 

O Sr. X. tta Veigá:-Bem rilas eu 
inroco o te;tomunho rle V. ~xc. sóbre 
a IdOneidade do subd'elogado do E~pi
rito San\o dos ~quoiros e seu suf:. 
plente f 

o· Sr. M . Fulgencio:- 0 nobre, dé-
put.ado fu bem em nlo res~undel'", por 
quo pode ser vlctima tam.bém. 

OSr.X.da Veigâ (áépois de uma 
pauso):-0 silencio do nobre depui~'d'ó·, 
Sr . presidente', '4! o r~cónhebi mouto ta-
cito c a condemllaç~loeloqueu~ da tris-
tíssima si tuaçlo da paroqbift ,,d9~ Ço-
.queiros, pelos facfps que a ~sa, ~cabs 
qe qpvir, narrados no offic!!> que 1\, 
facw~ que ullo affirmei, nem affirmo, 

h l 'I f porque nllp con !!ÇQ p,eaao1a men~ o 
~ubdelegado e' seu 'sppplente, u~m os 
factos; mas são estes t§o horrq~o~os, 
que me pareee i mpos~i vel aejlo inven-
tados. (A poiaclos). , . · 

Em t.odo.o caso, Sr. ptesldente. ,t.rata-
, e. de , ucceasos gravi,saJOÍo,. dp atteqta-
dos os mais a\\ol&Je~t que 88 dfze m ~rpe.: 
tradt.a contra a l il'8rd~~oae e a VIda .do 
cidadiO ; durante 15 dlaa, conforme a 
l,)e.nuncla que n, nada meuos do 6 a\ten: 
tados foram commettidos na parocbia do 
Esplrlto Santo dos Coqueiros, dos quaea 
a policia. nao _tomou conhecimento, por· 
que~ propria policia slo elles attribui-
dos ! I 

Si o aoverno tÍilo lançar suas vls'ta-11 
para ultUIIQAodaquella parochta, é poa-
slvel que a paciencla pubi)Cll •SO 8$gote, 
porque, como j" algnem disse, a pacien-
cia dos que sotrrem c;ansa-se mais ~&
pressa do que a perversidade dos q-ue 
perseguem. 

Nào é JK!Ssível que o governo conser· 
ve·se assim tndifrllrente áos' claJ\lÓres 
publicos, e deixe ~ vlndlcta partlcular 
• pllniçllo tle ta'íltos e tio gra'ies aCtclD-
tados. (.Apdtados da mfnorl4). 

Ofrereçu o meu requerlmeoto: SI a no-
bl'8 maioria se dignar approval-o, farâ 
um neto de justiça ; ai, na forma dos pre-
cedentes, l'ecusal-o, a provlncta nos jul-
gtlrá a todos. Eu tenho cumprido o méu 
dever. (MuUo bem da mlnorúl). 

• • 
E' apoiado e po~t • em di.eus-10, que 

fic11 arlta•la, pur ter pe~ído a palav,. o 
Sr. S. Ferraz, u segutnte- •• 

Hequerim1mlo. 
Requeren;ns qae es1a usemblea re· 

quisile do go"'erno da provinoia: · 
Copia do acto pelo qual fo,i reiOlvi-

da a remoçAo do profOSIOr Sabioo P&-
reira de Cutro, da. frllguezia da. Sol~• 
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dJdo d_~ ll;ajubá pua a de S. S !b1~· 
t I •• i!o Aterr~tdo, tlepois -.Je haver ~ido 
c ·ncellida .10 mesmo pr.~feasor a remo-
çA•• que solicitou; da freguezia olo Pi-
rangusift para a da Soledade. 

E iofuronações slbre a ídoueida I" do1 
subdulógàtlt~s do policii\ do E~pirit 1 

Sun to dos Cuqueiros. municipio •la B •a 
E'l'eranç.o, e SanL'Anna do Morró du 
Ch •pon, mun'cipio de Queloz, Bento 
Srl veri • de Faria e Lucas Francisco da, 
Chagas. 

S . R. S:1la das ·sessõe~. 16 'de Se-• tembro de 1882 -J. P ·x.. da Ve.iga, 
M orel::sohtl. M . Fulgencio . 

ORDEM .DO DlA. 
M edtdas de estatística. 

Continilllnrlo a 3. • discusslio do pro· 
ject 1 n . 96 cóm a emenda do Sr . Sa nta 
CP.cilh , é esta rejeitada ~em wais de-
bate e npprovado n proje~to. 

O Sr. JoSé RufiTVJ decla r , qu l vo-
tuu pel11 emenda. 

Transfe_,·encia áe terrilol'io. 
Con rinua a 2 • disc ua~Ao ad1~da e111 

vi r tude de emp'lte na votllçliu do pro· 
jOCI.o n. 3, qull fKZ pertencer à (r.JgUe· 
Ziil de Santa Rita de S~tpub ohy •1 te•~ 
r •toriu que lhe f.1i l•rado p>u·a c""'l-"l· 
SI(:IIO tia fre,zuezilt da Volta Gran•le. 

E' apoiada e ontra conjunctamente 
em discu~são a seguinte-

Emenda sulntitutiva. 
As d1visas entre us froguezias do 

Sant11 Rita dt! Sapucahy o Volta Gr~n· 
de, umbas pertence1uas ao m uuicipio 
de S. Gonsalo do Sapucaby, senlo pelo 
rio S. J >llo , continuando a pertencer a 
e-h u ltima as fazendas denomi nadas 
'!'uno. Timbó e Anil ; revogadas as 
d "• os.çüJs em contrario. 

Sala da$ se•~ões, 16 do Setembro de 
181!2.- G. PMna. 

O 8r. 8lh rest.re l •'e rraz:...:. 
Sr. presidente, quando hontam dl~cu
tia-se os te project 1 e a emenda substi· 
tutiva que olfereci , por duas v~zes oc· 
cupal n attençao da casa, expondo os 
m ... t Íl'OS que tive para olft~recer e!sa 
emenda, cuja \"O taçao tl~ou empabda. 
Con tluuando boje a discu ~Sllo , corre-me 
o do1·er de vir á lribunu sust•mtal-a e 
expor as ra~õea que tenho para assim 
pr·oceJor. 

Antes, porem, de entrar nesta ordem 
de cousuJerações, permitta V. Ex.: . que 
eu dê uma breve rtlspusta a meu nobre 
c .nega e particular a111 ígll, o S r. Gus· 
lavo P.mna, de quem 111uito sinto acbar-
Ji!Ü geyarado nesta llUOStAo. 

Sr. presidente, V. Exc. nlto ignor.t 
quo rui eu quem apresen'Cou nesta c:tsa 
u projecto da creaç4o lia 1·ilh ;In S. 
üun~alo, e sabe ainda quo, em toda, ns 
occ·tslõiH que esse município tem tt•'o 
uccessidade de me11s serviços n"~b ên~a. 
mo tenho l evantado pur :t dete·11·ler ., . 
soos Jntere$ses e prestnr o me" frac·• 
cunti11geote em f>&vor 'do soo dese11vul· 
vimento, do seo pn•gress ,, em 8m. 
·o Sr. H. Sales:-Apoiatlo. 
O Sr. S . Peix , to:- Eatragan•lo Oi 

outros . 
O Sr. H: Sales: -:'-~ao apui:ulu. 
O Sr. S. Ferra:;-: - N.lo podia, P"' " 

tauto, vir pr -por uma fn~dicla lnco:Ho·· 
niente aos inter~Sill$ d:Jquolle münici-

• pto. 
Ja ve v. Exc. , Sr. preRidontc, flUO 

nll•J p •S·H ser 1;1xado tio iofenso ao ouu· 
nicipiu du S G nsJlo. 

O Sr. ll. da· Luz-:-Mas V . Ex c. não 
conhece aquelles lug:ues. 

O Sr. S Ferra~: -Não conheço, ma.s 
rall: • I ?r . iufvrlliHÇÕOi rle 11111 amigo 
mult.l dr~t111 C lu, quo u~ conhllce perfci· 
tamenre e lJ uo ora íncapnz de allegar 
o quo n~o h:t. Re'frro-me ao re~peita 
vch: ·n~g • E r. ncio tia Si! vo:ra . ( 11 pdia-
dos da tnaiJria). 

O SJ·. S. de Resende:'-E' muito 
a11~ i xon:t•l '· (Não ap:>iadO$ da maio-
,·ia). 

O S•·- 1!. Sales: -E' um cidadão 
IIII•ÍIO thstiucl•• , que dou pmvas da sua 
Í ~O IIÇilO de ~ Sj>il'lt", qu:u1d0 f~z p:1rt e 
dcstu :.s~e rubloa, 0111la prestou ' elevun· 
tl.·i mo.; scrriçr s. (M uil_os apoiadps). 

O So·. Drumdnd:-Ap01ado, até hoje 
tr mcs sn uolau.:s suas . 

U Sr. S. Ferra;-:-As1im, Sr. pro· 
si.lull t il, I'Cpi to, apresentando aq uolla 
meJ ida, o ao tive em vis ta prcJ udica r 
0 1 inhre~se~ do mun:ciph du S: G.m-
salo, o ainda menos iol'adil· o dist r ic to 
dv m.o noiJro collogn, residente em 
Lavras; a quem mui~o prelo e estimo. 

A rregu~úa de Santa Rita de Sapu-
cahy, Sr. prc.ident~. pertence ao olis-
tricltl que tenho a honra do rcjlresen-
ln:· nes ta casa; ora, ~i ·ou, offerecoudo 
no.1 uolla tune~:d:~, til·oi desse districto 
terri tor.o p~ra dar ao em que re~ide 
o meo no Lo e .e~Uegn, nli·• invadi a z ma 
Cllmpreheirdiilu· nesse di>l~ ;cro. 

As;ím 6c:.t r<!spondi•la a ub~ervuçllo 
do 1l oiJI'e rlo;it~tiídO, q uh 1fl0' di.$Se '1'11!, 
com·J immcdhto. repr~eulante do ta. •, 
corria-lhe n impcric·so dever o:o v.,. 
su~tentar :t moditla apresent;ttl. j.d..o 
meo nobre c '"P •nhoiro de d1str'c to. 

O Sr. O fe,ma:-Eu me explicarti. 



O Sr. S. Ferra~:-;.r. p1·e;idenl«1, 
quando apresen tei ;\ consirleraçllv da 
a.uemblea a emenih em questão, o fiz 
baseadd em irt!ormaçiies mui to· v:diosas 
e 6 led1gnas dv Sr. conego Eveucio da 
Sil~drJ, m11n nmiz ·•: .. 

O Sr. S . de Jlesende:-Moílo :lpai-
xonado · ' 

O ~r. S. Ferrà.::- Est" mui~o en-
ga nado, nilo' ê apilixonadi> , e· ninguem 
pode ser ma1s apa ixonado do que o no-
bre deputado (apoiaáos). 

O St·. S. tle Résende:- E' mj'ustiça 
que me luz. 

' . . . . 

O Sr: S. Ferraz·:- V. Exc. ni!'o o 
conhece, por i~so 'ê quf• e exprime as-
sim a s'!O resp11to. Reei to: o nobre de-
pulado n4o pode chamai-o de apaix1-
nado, porque n!lo conheço em pulitiCJl 
n :nguem' 1hnis apnixoôad_n do ·~uo o re-
dact lr do Arat4iode M~nas. qpe é V. 
Exc , : . 

O Sr. S. de Rçsende:-;-E' npr.lcia-
ç!lo ~uo. • 

O S1·. S. Fen•a;; :- E ÍJão 1·ni nis to n 
mennr olfan~n (I V. Ex. . 

O St·. S. de Resende :;-Sem du1·ida que 
nlio. 

O Sr. S. Ferm:; : - Hontem li um tre-
cho •lo uma corta que esse amigo dlri-
gio-mo. e como algua:J colle~9ue aoba-
vam-~o ausentes uilo o ouwtram, vou 
lei-o do nQ.vo (le). , • • •• 

Ora, Sr. ·presidente, V. Er.. compr&-
herule 11ue uma freguezia ne~!las con~l
çies n4o rorte subsistir. Eu Jlisse hun-
t em, e é uma verdade. qoe ficava es>a 
fres;uezia som l'3r siquer pessoal para os 
c 1rgos publicas. 

Srs., as d 1V1sasque proponho são exac-
tautente as que Vtlm conc1hat· os lllle-
r asses do Wlips os babit.an1es 1lesse~ lu-
g<lres sem pc·cjuizo de Volta Granllo o 
sem grau de sacriOcio por parte de Santa 
Rita. 

A freguezia de Santa Rita é uma fre -
gu~tia g rande, quer em territorlo, quer 
em população ; \e1u cerca ~e 7,00Q habl-
t 'ln\ea. 

E tanto é uma Creguezia de multa im-
portaocia, s~ .. que o nobre deputado, 
meu collega de dislricto, o Sr. R. da Luz, 
aprusentou um projeclo elevando-a fica-
tegoria de villa, uaturalmenle porqup 
está em éondições de o ser. . . o S1·. /ri . Fu/gellclo: - Mas as d1V1sas 
propostas pelo Sr. U. Penoa sao natu-
raes · stto pelo rio 'S. Jolio. . o Sr.S Ferraz :- As d1v isas pelo r io 
S. Jo4o n4o silo completas·; n4o sol vem 
as llu vld~s que podem futu ramen te so 
dnr. 

Por exemplo. nas nascentes deue r io, 
nas ~onas limi tadas pelos seus altloent.o!l, 
onde oilo tem e llo ainda eue nome, 

Oca.rã a questão de limites de pé. por, 
que neua pa'rte taes divisas ntida provi-
denciam. • 

Alem disso. Sr. presidente, a emen}ia 
quu offer~i consigna umo mo1llda recta-
m.Wa pehlls habitaotes·,du Vp lla Qra'llde, 
que vêm dtzer a esla assemblca,por meu 
I ntermo~io, .~ue as di r(sas; J"c~ como ~e 
acbam descriptas no. proj?Çlú dq nobro 
deputado. lmporltam ,. ·rpvr!u , o.aniqu!-
lnmento d'aquell~ pe:r<?_cbi_o, so'!l ~r8:·n~o 
va n togem para n l'ICO e popu losa 1reg ue-
?.la de Santa Ritis . ' • · · · · · . .. ' . ' Um Sr. Depufad'o.- Suw•·ima-se on'-
tllo V:Jila Grande. · · '. ·1 · •, l 

O Sr. S. Fe1'1'U:: ~~üo ba tlisS& n &-
cessidalle. as divisa~ traçadas na: mi-
nha cmenda.substitutiva tudo cottciliio, 
como ja ten4o li i lO; demaJs, .Sr.w pro-
~lden~. n aás~~le,a n~q .dexl! esw_cada 
nnno desfazendo(.! qoe decr:utffi! J,l~ a.~h(l 
antorior;nllo' julgarã bnj{! tn'conveolen~ 
o que bonUim .achou· bOm: e · ('a~oaij!J, 
son:ente para attender it. considernQ4o 
tlu augmento de terr1torio de um« rré: 
guezia grande o rica. • · ·· -~ ' • 

Devo ainda d izet' que nas dlyisa~<l'uo 
:IJrresentpi fieãu pertencendo â. ::Sa t~ta 
ltiln todos os babl taq tes qutt,mo.iot: nn;t-
penho tinbllo em passar pn[a.ll)li, 1cor1·· 
" rAUendidos em uma grand~-7.vnJ1, ~~;. 
fim. · . • o monicipio êle S. Oonsnlo nada s~r~~ 
fre com esla mediãa, por ljúo nm~s:b) 
freguezlas pertencem-lHe; pelo ccntra a:· 
rio, lht> é m'u lto conventente, porqi.ti:3 
cedo ou lardé, a freguezia de Sanf~ ltiU~ 
ha de sabir do muoictpio de S. Gon,...lo;" 
pois quo a distancia quo medo la .eq\r~· 
essa freguezia e a se.:e do municiplp,,,r, 
bastante grande. De passagelll, Jlirel que 
Impugnei essa t ransfolr!ln,cta,, quandq foi 
rtru·po .. ntada nesta casa, o ' 11-o coll-.. 
vencido. · .,. · 

Ora , el essa." freguezla te ti l do sah i f,tfg:1 
municipio •lo S. Oonsalo, 6 certo·'qti81 

ontllo ba de ficar esse munlclpló cbm 
menor turrilorio do que sondo <l[lpl'O." 
valia n eme:Hia que oU\l.recí. • . :.' 

Sr. presidente, creio gue, P!\las ·)Dfflr-
maç(íes que tenho prestado esti1 n casa 
habilitada para julgar·a quest'4~. 

Entendo que def .. ndi os' in teresses dn 
frt>gurzia dn Volta Ornnrle e do muni: 
cí1•1o de S. Gonsalo, pelo~ quaes tenho 
sempre me empenhado nesta·cna (ilpcna-
tlus), sem. e o Lretan to, prGj ud léar oa .. Jie 
Santa Rita, cuja pro$perltlade daaPjo.lle 
coraçilo. (Mutto bem). 

O Sr. Gl.l&tlavo Penooa......Sr.: 
pre~i1leute, s1nto, o sin to llrofundumen• 
te, estar em desaecordo com 11 ineu nO"· 
bre amigo r esidente na cidade do Obrls• 
tina. S. •~ xc. sabe a affeiçilo s1ocet a é 
antiga que conssgro- lbe e . por is!l();. ti 
fazen do v iolencta a 'Ol'aes sentimedtoa, 
que me a nimam para com a pes!!Oa·do 

• 
\ 

• 



• 
Jiolir.! ,llepu_tado, 9ue- seriip're liélltõi, 
comô devo, que Impugno a emenda 
npr<!lleO La da por S. Ex o. 

O .Sr~ s,.Ferr~n~.-.Agmde;;c) muito 
á· V. Exo. o correepoudo-1-h&do•mesmil . 
lnudó;· 

O St. G. Penna:-Sr. presi~e'llt<>, ú'ólà 
de duas: ou o prujecto n'. a· impr.ri.a 
u·ma: medida pulitlltli ou· á!o. Nilo o 
á, tan'to quê eu elevo informar á casa 
que elle está' do bkrmonia OQIIi o pe· 
ditlo e combinação f!tita pelo Sr. R. tia 
Luiz com um do~ chefe11 libera'e:l'ma'is 
pr.·atimoso~ e distinctos do· 13. • a;s. 
trR:tn\• 

étHii•l o· nolíre deputá\il>'·lbu; lia poli~ 
c '• u:ua eal'ta· do sr: cothtg<?' Evelicio, 
p6Çb t'a'n1bllm l!eença· pal'a l~r· lióí pii-
queno .trecho difuriia que, lia muito, re-
cebi qu 'm~u parti~u.lar amigo, 9 .Sr. 
Francisco Drumood Furtado de Meo-
donç '· cb.,fe prestimoso e um·dos ·m~tis 
lli-tinctos do sul de Miuailt· (U). 

Vke;.p •rldnto,•que estu divi>a'S silo 
t:·açadas dent'N do· município de S. 
Gons'l'lo. e q\le unia das JK!nU:!s d'a• 
q\lelle lug'ar· e~creveu-riie, d',zebdo que 
éstft 1\ltéi ríuhelito· M accórilii cofu o 
meu nobre collega da bancada cun-áé'f-
yadora. Compreben.<le V . Exc. que o 
meu dever estava do ante-milo traça·lo; 
caminhar no· mesmo sentido que o no-
bro deputado, Jll)rqoe elle t'Stan d'!l 
àoeôt'•lo· com O! chefes l i ber~te~ . a•JS 
qnaes devo o lug.•r que océupo' uil'dta 
caSá 

O Sr. S. Ferra; dá um aparte. 
O Sr. G. Penna:-Eu declarl) ao 

nobr~ dep'utado, que n!lo coa h~. as 
divisas e creio qus S. Bxc. tarilbem 
nllo as conliece .. .. 

O Sr. S. Ferraz:-Tambem· eu nte 
reftro·a uln liberal ó!lo meoo.; distincto 
do que o Sr. Mendonça; 
· O·Sr. G. Penna: .. mas; dasd., quo se 

it~Í'ésllntro homens competentes dil:di1do 
que aa dlvi~a3' slo ~elo rio S. Jutl?• 
creio que nllo p)dem~• fazer mat~ 
questllo. 

O Sr. ,fJ. cü Reaende:-0 rio S. Jo!o 
é uma divisa· natuhll. 

O S•·· (J. Penna!- COmprelíende a 
eua que. se fos~ein · necessariás no•ás 
informaçc)OS'e~mai9' minuciosas a ·esse 
respeito. a• pes~oa que me esoreveu 
teria-m'·&'! fornecitlo ·e· n!lo teria di\o 
simplestneuteoque a divisa· era pelo ·rio 
S.· Jollo.· 

F-oi.por 8-!Se m~Uvo que limitei-lDe 
tambem a a·presentar a emenda Eiogoe-la• 
urente, cQmo o·fit. ,. '(.Muito 'bem}:· 
~iDJU~m mais pedindo a palavra, 

éocorra-se a' discus~ó ó. i ~pP,rovnJa a cnienda substutiva do Sr: S. Fê'rraz, 
ábuad"o 'prPj •rli~i.ilos ó art:go .'do pi'Óju~:
to e a t~merula du Si-. G. PenÚI\. 

Ebt'i'a em rliscuss!lo o adtlí\i v o o. 5. 
E' apoiada e entra conj'uncl . m,en te 

em· dtsbus$io a seg'uiul'o · 
E11.elld0.. 

c Dbp,ois dá pala v·ra-pa'roéhia··tliga-
se--:b dlstrlcto.~Lemos. ,. 

Encerrada a di~cu~$!Õ, é appa·ova lo 
o additln com· a ériienifa. · 

SA'o• 1\pprõvuaoll· ó~ dé os. G a·. 11. 
.Entra em discu,sao o dé'n. lt. 
E' a,.uíhd'a é e'!it'ra c<~ojunctàm •nle 

edi dl\íc!üs~llo n. aogni'n1o 
·· EmeMla. 

.K.rt . . No lúgii't' onlle ·se diz-·a r::e:. 
glljlzia·· de' S. Scõâstill.o :r!As'Lagtts, ili's-
trict'u do rpc3(iao no")e, diga -~c -á 
fregu êzia d'u 'Santo Antonb ilo p:":~ 
dao. cli'.trict~ de S. Sebastião das Lafl~~: 

No a'rt. 2. • supprito.ao-se à; púla-
vra$,-tiiD substi tu!çllo da deuomiu:u,''!ltl 
de" S Seb:lstl:\'o •lils U.ge~. 
. Sala ~as ~essões, ll3 do Setembro.do 
1~2 -S. Pei:roto. 

Encerrada· a discu!slln, á approv:ulo 
ri additivo c·•m a emenda. 

Silo appro1·ado" os de' n:~, 13 a·l7. 
Eotra em tliscuss.tu o de o. 18. 
o 8r . ..Joüo l . ulz:..:..Sr. pr. si-

ãente, requeiro a retil'ada' deste lttldi-
tivó . . Sou levado a·· isto, por ter o meu 
lionrad.o coll\)ga e distincto amigo, de-
putado pelo 7. • districto, me declara• 
do que fazia dlsto questlo·. pessoal. 

Quando apveaent~i este11dd1tivo,·Srs., 
o fiz, porque me foi remettidQ um re~ 
qilerimento do proprietario da fazt•n la 
em q uestllo; mas, como o colloga fuz 
questâo' pessoal, de alguma manl!ira 
me sinto coact•>. 

O Sr;. B. Fortes:-Agradeço ao no-
bre deputado. 

O Sr. J . Luiz:-Portauto, requeiro 
a retirada ·do auditivo .. 

A casn, st~ndo conanltada, concede a 
retirada. 

PasM ·o projecto com os · additi\·os 
approvãdos pàra· a 3.~ :di ssú~sao"":' 

M oàificação de contraclos. 
E' appr.n·a1lo ern I. • discussilo o pro-

jjlcto n. 264, que auterisa o goveruo a 
modifiear os conlractos ·celebrados com 
a comp~nbia-Unlão Mineü·a-, segun~ 
do as bases q ne e:>tnbelece. · 

E' retirado lia ordem d'o · diá· e dP.vnl-
vido a commissllo de ioatrúcçao. ,,.l,b·i· 
ca, afim de ·IJ ue· e- ta formnle u """' pa• 
reeer; de cour •rm:rhdecnm o regimou• 
to, o proJ~ctu u ~~-



O 8r. Oruanond (pela Ol'dem): -
Sr. preslofente, achava-me ausente deste 
rec10to quando discutlo-se o additlvo 
n. 8, apresentado pelo nobre Sr. 2. • se-
cretario, que desmembra terrltorios da 
fregue.:r:ia da l'arabyba de Matto Dentro, 
do mtlu auuuicipio, para aonelC.ar ao seu. 

Si eu estivesse presente. nlo so vota-
r ia contra, conío cumpriria o tneu devera 
apre.<entandQ uma emenda suppressiva a parte desse addltlvo, qae eu ea tendo 
ser immeosameote prejudicial ao meu 
muoiciplo. 

O Sr. C. Sena :-E eu acompanhava a 
V Ex. · 

O sr. Drumo/ld. : - Sr. presidente, eu 
desejo toda a felicidade para o municlpio 
de s. M'!guel ; mü V. Ex. comprebondf! 
que não posso querer a sua prosperidade 
com sacrlllclo do meu. 

Declaro á casa que reservo-me para na 
3. ~dlscusslo a.preSI!ntar a minha em~oda 
suppreMiva ao addhlvo, que julgo pre-
JUt.licial ao dlatrlcto que reproseoto, e 
em beneficio de um muoicipio que tem 
muitos elllmeotos de vida. 

O Sr. C. Sena :- MuiLo bem. 
E scol<!. de tlluu·macta. 

' 

Entra em 1.• discusslo o projecto n. 
277, que reforma a escola de pharmacia 
da cavlta,l. 

O 8r. Manoel Fulgenelo: 
- Sr. presidente, não venbu discutir o 
projccto, porque, tratando elle de ma-
teria sobre que nlo tenho habala tsçAo, 
nem compotencia para prouuuciar-m~, 
vi~to COJDO nem charlatão sou, serta 
metter a mlio na seara alheia ( 'llàO 
apoiados). 

Enteudo, porem, que devo encarai-o 
pelo lado economico. 

'l'rata-se de reformar a escola de 
pbarmncia d<?sta capital com 7 cadei-
ras lecciooadas por 5 lentes. 

No projecto de orçamento, que DO! 
foi dhtribu•do hoje, consigna-se para a 
escola do ph!!.rmacia a verba de 15 C.)ll• 
tos e oitenta m:l reis. 

Pela leitura lig~i ra que 6z do pro-
jacto ern discos lo: verifico que temus 
•le fazer a seguinte despet:a: 5 lentes a 
tres coutos de reis-15 contos. 

O Sr. S. de Resende:- A 3 contos' 
O Sr. Mo,·ettsolln:- E' quanto ga· 

nhlo actualmcnte. 
O Sr. S. Fer:ra.::-Jnstamonle. 
O Sr. M. Ftdgencio:-T•·e~ prepara· 

dores a 980$00U, I :~$000. o pot teiro 
720$000, o seneur.e 360$000. 

Ora, uoindo_.e a esta! quantias a que 
se dà no projecto de or\)llmllDtu para 
laboratorios e g.tbinete, teremos .. . 

O Sr. X. dG Veiga:-Quoia que ja. 
se yotou no orçamen~? Yigente. 

, ..t»')' 
~ . . o SI·. M. F·ulgencio ... uma aespeza 

de 22:160$000. a • 
O Sr. S. F erra.::- Eità enganado. 
O Sr. H . Sales: -Concordo . eom as 

observaÇ(Jes que V. Ex c. estã f•zondo, 
porque eu tanibom voto cont ra: este pro-. 
JOct•• apparatoso; mas devo dizer que · 
nus 5:000$000 consignados no orçamen-
to estio incluídos nlo só os l a barato-
rios, ccmo os preparadores e tudo mais. 

O Sr. X. da Veiga:-Polaiprojocto,a 
d~speza ha de exc&de_r de 25'contos. 

O'Sr. S. Fen·a.::-Não excede. 
O Sr. M ~ulgencio:-SP.gundo o pro-

jacto, lal como se acha redígido, tl\re-
mos de ga. t ar mais de 22 contos. 

O Sr. Jl. Sales:-A despe.:r:a aue ae 
fat actualancut6 se olevàrá a 17 contos 
e tanto, incluído o augmento que se 
consigna no 1 rojec:to de orçamento. Ja . 
fiz a conta. 

O Sr. M. Ftdgencio:- Pelo orçamen-
to, a despeza serà de 15.080$000, de 
sorte que, créandu-se ma·is dúas cadei-
ras, a trcs co o tos de reis· cada uma, 
esta verba ascenrlerà a 21 :OS0$000. 

O Sr, X . dG Veiga:- Fora o mais, 
que se augmeuta no projecto. 

'() Sr. M. Ftdgencio:- Eu onleulo 
em 22 contos e tauto,1endu em vistll O ·· 
projecto de orcamento, faltando aiDda 
os vencimentos para um aaoanu<!Dse 
que se crea, ficando o governo autori- . 
~ado a crear os sornntes que i11rem 
oacessarit.s, marcando· lhes n grn tifi-
cação quo entender couveoieote, por· · ... 
que no ultimo artigo se lhe dà auto-
r isação para despender as quantias ne· 
cess~traas. 

Vê, pois, V. Exc. quo por esta ror- · 
ma o cu NO de pharmacia -toroar-se-ha 
muito apparatoso e sobrernodu pesado 
para os cofres publicas. Eu entendo 
que dovemus melhorar, tanto q uauto 
Co r possível, e•ta iustituiçào, potl\jUO é · 
com olfoito uma das melhore~ da pro-
víncia, mas dljveaoos concilrar este me. 
lhoramento com 03 DOiSOS recursos fi-
oanoeiros. 

Como disse, o meu fim não é comba-
ter o m oito meuos rejeitar o projeéto 
em I. • discussAo; lennto-me somenre 
p •ra ch.amar a attençllll da cummissao 
que tem lle dar parocer sobre elle, 
afim de que o m.otlaltque de modo que 
o curso de pbarmacaa não se torne tao 
oneroso para a pro,•aocia. 

O Sr. S.Ferm.::-Se pudo~se ler len-
tes de grnc;a,s .r aa mutto bom, mas<lliu· 
guem q uor sel-o. 

O Sr. M . FW~io:-!'flu quere- .. 



• 
mo3 lent& dll gr.•ça, i ~ to sel'ia um 
aiJ<UI'ciO, 

O Sr ·S. Ferraz:-V. Exc. sâbe ~ue , 
parll os phar m:u.:euticof li Lulad s p ~la 
escola .1e pbarmacía do Minas 1 cole-
rem g IZKr tlvs fa vores da lei geral e 
exercerem a protiss.to em quKlquer 
ponto do impel'i.J, preci·llo h •lbllilar-se 
na1 m!lleriaa cx •gi las n·18 escolas do 
Ri<~ de Juneír..1 e Babm. 

O Sr. M . Fulgencio:-Pois bem; 
creemos as ca•loírds quo fa11llo, mas se-
rão pri!cisos 5 lentes para 7 cadeiras 1 

O Sr . S.Fe1'1'a..::-No curso de ph 1r-
m1cia tio R.io de Janeiro cada cadeira 
tem um lente. 

U Sr. M. Fulgencio:-~las nós nilo 
eshmo; em circamstancias de fazer 
um1 :~emelbuute despezo. 

0'2-r S Ferraz:-Em co~mpen -ar,llo , 
a u,;mun ta-so a contribuiç \ o da~ ma-
ll'lcula$. 

O Sr. X . da Vl'iga:-0 que ,1 mi-
uu.r:i a fruqu• n ;la. 

O Sr. il/. Fulgencio: - Sr. pr<Jsi -
dente, co:no d hsse, IIII!U Um ora soonen-
t\lchamar a attençao da comu.is 4o que 
tum de pronunciar -se sobre o projecto e 
e l'ero •1ue ellll tomará em con>ido:ra-
çlo as pala ,-r .as ·~ue ac1b·1 de p: oferir 
unicam .. ut 1 em dtjfeza dos cofr~s tla . proVIDCI& . 

O Sr. S. Ferras:- Eu re •er vo·me 
para rea, o:~der â V . Exc. quan lo se 
li' :I t 11' da 2. • d ISCUS~llO. 

O S1·. M. Fulgencio:- Aguardo com 
prazer a respo~ta tle V. Ex e , co!rto du 
quo e lia nA 1 pud\lrâ ser \'autujusa pelo 
tado !>Orque encar ai o po oje.:t••· D~s
p•n~emos aclua1meole 13:360$000 ; 
n 1 projecto de orçamento, quo ac:~ba • e 
uo3 tier dis r bu do, coo,tgna-se p;t ru 
esta d~spt·za u quantia tio 15:080$ o 
Felo projeclo du nobre di!putnolu ;\ de~
peza. s abirâ a mais de 2 2:000$ (n4o 
apoiado do Sr. S . Fura;) Ah1 e: tllo 
os algarismoJ, que si\ o ebq uentes, e a 
comm:ssdo que r~flicta sobra elles. 
(Mu.to bem). 

Ni' uguem maia pedintlo a palavra, 
e ncerra-se a discussão c é approvado 
o projecto. 

O Sr. Drumond Nquer e obt.em 
prcferencia para a 2.• dt~cu~sào .lu pro-
jeclo o. 103, crauudo uma catleira de 
to:uco log1a na escola de (lbar macia da 
capllal. 

Entra, portanto, em 2.• discti~slo o 
art. 1.~ d'este pr.>ject·J. 

o 8r. Lemoa: (Ntlo temos o ~eo 
dl•cur~u) . 

; .. 
E'· apoiado e p 1sto em discussâo o 

seõuinte-
Requerimetúo. 

Requei ro ailiamento do projectu o. 
103 a1é que po~;a en trar tambem cn1 
2.• di~cus~au o do n. 277. 

Sala das se::sõé~, 16 Setembrtl tio 
1882.-M. J Lem11s. 

O 8r. Drunaond: (Naó temos 
o:seo discuno). 

O l!h•. Lemo~!&: (Idem). 
Eucerratl:t a discusun, é rejei t ••I•• o 

• • , requoq 111eu li' . 
Cl)n tinua a discus;llo tlu projectu. 
S:\o li lus c ap,•o arlos o~ segu intes 

• adJ ttivo>. · 
N. I. 

Fica transferida para ri iug:tr rlt nn-
1 miuutlu Cbapaola . freguE'zia do Car ... o, 
1 utun :cipiu tia lt r. btra , a asc<•la de in-
, sn·ucç:\tJ prunari,. •I•• sexo mascu li nu 
, creatlu nu lug ... r rlenominado Duas P.·n· 
, tes, da mesma freguezia . 

São creada~: uma cadeira de inst-- u.:-
çau primaria rio sexo mascu lino· no lu-

. gar dt•lltllllllla lo Tu no, tla freguezia rio 
CHmO, elo tuuntcipio da ltabira, o ou ra 
na povoação ole S. Gt>Dsalo do K.:o .-\ci-
ma, fregu•' Zia do S. J, Au du M01 ro 
Grauolc, nl.lntclpio de S. Barbaro.. 

Sala das sossões. 16 do s~tsm bro do 
J 88-~.-Drumond . 

N. 2. 
Olfer.?ço co:no add!ti v o ao projcclo 

n. I 03 o project;J n. 245. 
Sara dns se~sões, 16 de Setembru tio 

18:32.-Severiano a~ Resende. 
N. 3. 

Art. E' creada uma cadeira de 
iostrucçllo ptimar ia para o S?li:O IHn~ 
cu li nu na povo,çâo d•J Formo· o, IA.!rrr.o 
de Pa racaLÜ, e outra igual na 1 o-
voaçào de MOI'l'loho;, do mes1oo muui -
cipio. 

Sala d11s ses~õe~ . 16 rle Setembro de 
1882.- N elson, ill orel.uolm . 

N. 4. 
otr~reço come aolditivc ao projeclo 

n. 103 o de n. 286. 
Sala dai sessões, 16 tle Set embro Je 

1882.- Moretzsohn . 
N. 5. 

Fica Cl'G.1tln uma cadeir _. de inslruc-
çao pri10nr .u para o sexo masculín•• na 
fr~guezlll do N. Senhora do Deaterl'o 
município de Tamanduá. ' 

Sala das s~~·õo~s , l O de. Setembro do 
1882.-M orelrsuhn. 

N. 6. 
Art. Fica creaJa uma e c -h de 

in. trucçO.o pr ma.-ia •lu sexo fenhoPnO 
na paruch•u ri a V tJo l aOi&. 



• 

. 
A~N"-EI&. .. ~ 

~~ .... 
Sala daslsGssues, I G de Setembro de 

188·~.-X. da Veiga, M . Pinto .. 
N .• 7. • 

Fica cr~·l& uma cadeira do sexo fe-
mininu na freguezia do Rio Pardp, t.r-
m > da Leopoodina. 

Sala das s&!s()•s, 16 de Setembro do 
1882.- M. P.into. 

N. 8, 
Art. Ficao crtllldas d uu cadeiras de 

i ostrucçAo primâria do sexo femini-
n o: uma na freguezia de Sant'Anna 
do Caraollaby e outra na povoaçao do 
Patusco na rreguezra de Prados, muni-
cípio de S. Jusé d'EI· Rey. 

Sala das ses~ões, ltl de Setembro de 
18ll2.- J. Lutz. 

N. 9. 
Offereço como addit ivo ao projecto ::1. 

103 o s~guiote: 
Art. Ficlo creadas cadeiras de in-

strucçao primarra do sexo feminino 
nas freguezias do QuHombu, Livramen-
to e iber~io~.t, do municipro de Barba-
cena. 

Sa.Ja das sessões, 10 de &!lembro de 
18!!~. -Btus For·ltM, J. Luiz. 

N. lO. 
Olft~reço como •<~Ur uvo ao projccto n. 

103 o de o. 164 e o seguinte: 
Ar t. Fica creada uma escola de in-

s \rueçio primaria do sexo masculino 
n 1 J•ovoaçllo d1• Soares, municlpio de 
uuro Preto. 

Sala das s6SS03s, 16 de Setembro de 
181!:!.-Zacartas, Lemos. 

1\. 11. 
.l<'ica creada uma cadeira de iostru'C-

cllo primaria nu lugar denominado Ge~
t ri ra,da fregueza da narra Longa,muDI-
cipio de Mariaooa. 

Sala .(las sei~Õet, 16 de Setembro de 
1 !lS:!.- M • .F:ataiiiiO. 

N. 12, 
Fica creada uma cadeira 'de ·instruc-

çio pr·lmarla para ambos os sexos na 
vov:>açlo deno"!ioa~a Ohapa•la, ~a. fre-
guezia de Aotoo1o Dras, do munrcrp1o de 
Ouro Pr11to. 

Sala das ses~Oes , 16 de Setembro de 
1882.- M. Fausttnc. 

N. 13. 
F icao igu~lmente crea_das ~uas ca -

doira" n., iilslrucçao pnmarla para o 
sexo fo~minioo, uma na Crfg~ezia de 
Santa Barbara d.e M .o te Verdt.-, no tf'r-
mo dll Rio Preto, e outra na freguezia 
rle S. Jose do Rio Preto, no município 
de Juiz de For a. 

Sala da• sés~iJes. 16 de Sehmbro de 
1882 -M enelio P into. J . P . Xat~ier 
d J Veiga, J . C. Tocantins, M . Ful-
gencio, S. 1f.e Resende, Paia:clo. . 

N. 14. 
Fica creada e annexada à primeir a 

cadeira de io•t r ocçlo primaria par a o 

SeXO m&SCUliDQ ~a cidade do s,rr().1Uf!l\l 
aula nucturoa par~ .adultos. çccebenifo 
o reap- ctivo profe~oc a grat1~c~çio. 
maroada na 2.• pllrte do § uo1CO do 
art. 33 do regulamento o. 84. , 

Sala das ~es•w~, 16 tle Setembro1 de 
18~.2.-Tocantim. 

N. 15. 
Ficllo creadas: uma cadeira tle in-

strucçao primar ia para o sé'ltd ' fem ini-
no na vi lia de Jacuhy e ~ou_tçá do sé.xo • 
mascu)ino na freguezja ao Bom Jo.us 
da Peuha, teroao ~e C11bo Verde. 

Salu d11s. se,sae,, 16 de Setcinbro'de 
1882.-F. Na'Darro. > 

N. 16. .: 
Offereço como ad~itivos ao projec~o 

• l Oa os de ns. 218, 227 e.237. · 
Sala das sessões, 16 1\e ·Setcmbro de 

188Z.-F. Na'Darro. 
O · 8r. V eJio eo:-Sr .. pr.esidfn· 

te, l'~d1 n palavra para mandar à tnj!S& 
um add1tivo, creaodo em cada uma das 
escolas oormaes da província uma ca-
doi.ra pat:a o ensino de eseripturaça~ 
m11rcantil annex.a à de arit hmetica, 
que ja existe nessas escolas. 

A vantagem que deriva d'e!t& medi-
do. é obvia, desde que se coosider,!l_ que 
nem todos O! indivíduos que ao matri-
culào nas escolas normaes se destinao 

• • ao J•rofessorado. · 
Devo, alem disso, declarar à casa 

qu~ a idea olo é original; p,oi, ,que em, 
murtas outras ,esc'! las nor mRc:s do Í!Jl-
perio está e~tabelecirlo o ensino da es-
t:ripturaçao mercantil... ·' • , 

O Sr . . \!. Fulgencio:- E é iodisP,eo-
savel. • 

O Sr. VeUoso ... que é muito otil, 
poi~ se fuz necessadn 'para quasi todos 
os rnmo~s da vi•la publica. 

Espero que a me•lif!a merecer à a a p-
pr.•va~o dP.sl.a illust~;atla assemb'lea, 
sempre solicita pelo ens)río publico. 

• Sfl:t) lidos e apoiados os seg,ul(\tesaddf~ · 
ti vos. • 

N 17. 
Art. 1. • Fica creada uma cadeira pata 

o ensino da escriptoraçao mer~ofil, pe-
lus syslemas de partidas siin'ples; dobra-
das. mixl.as, em cada uma das e!féolas 
oorm11es da proviocia. 

Art. 2. • Esta ca•lel ra será a'nnex:ldá à 
cadeira de aritbmetlca da~ mjsmas 138• 
colà~. incumbindo ao. profess r desta ·o 
ensino daquella disciplina. ' " ·' 

Art. 3.• Por este trabalho. perceberâ' 
o dito professor .mais uma terça parte 
de seus veoclmeo tos actoaes. - ·' 

Art . it. ~ As prova~· dê tia611ilà~o'dos 
professores que qbi~erem gozar \Jils \'atl..t 
tageos concedidas aos profeiSilrea nor~ 
mallstas, nos ter mos do replam,a~ 

• 



n 8~' 1le 2l' de Março de 1879, bompre-
h~nd~rao tambem o conhecimento de 85-
criptoroçlo mereaotil.· 

Art' 5. • Rev~>gam-se ~s disposiçõ.IS em 
contrario. • s. R. Sala das sessõe.,, 16 de Setembro 
de 1882.-.A.ugustll Vello$0. 

N. UI. 
Olfer~ C(lmO adJitivo ao project.o 

n. 10:1 u dé n. 235. 
Sa li& dlu sesscJas, lú de Setembro de 

' 1882 ... H. Sales. 
N. 19. 

Art. E' crottrla uma cadeira mixla 
de 'iust rucçlo primar ia na povoaçao do 
Soaro~. Creguezia da Çasa Branca, do 
muntc.pio do Ouru Pre~o; r evogadas 
as disp 1slções ern contrar1o. 

~alll das se~&õe·, 16 de Setembro d& 
188·t.-H. Sales. 

N. 20. 
Arl. noico. Fica igualmente crea-

tla uma csdui ra de instru~:çao l''·imaria 
do sdtO maiculino na puvollç•lo do~ S. 
Seb:utilo dtl E~trella (antiga povoaçllo 
do S. s~bastillu do Maia), do municipiu 
de S. José d'·Alem Parahyba: revoga-
das us di~posiçõ&s em cont rario. 

Sola das ses·Ges. 16 de Setembru de 
18'32.-Santa Cecilia. 

N. 21. 
A:rt . unico. Fica igualmente crea· 

da u :n l ~:udeira de insu·ucçao primaria 
tio sPXO mucu1ino na povoaçlo de 
Sant'Aona de Cataguazes, d11 oouaicip:o 
d' este ou me; revoga.·! as &i dispos.çOos 
em contrario. 

Sala das sessões, 16 do Sct'Jrnbr..~ da 
1882.-H. Sales, Santa Cecilia. 

N 2·> . .. 
Art unico. Fies creada DO distrlct.o 

da Vargem Orando, muníc1pio do J ulz 
do l•'ora. uma cadeira de ins!rucçllo pri-
maria do sexo fdminio(l; revo•gadas as 
di•poaiÇ(Jes em contrario. 

Sala tias &essiles. ltl de Setembro de 
1B82.-Pala;ão, Santa Cecilia, Miranda 
Ribeiro, H . 8ales. 

N. 4:!3. 
Olfo~ro~ como addilivo ao project.o D. 

lO:l o de D. 230. 
Sala du sessões. 10 de Setembro de 

1882.-H. Sales, Wencestao. 
N. 24. 

Art Fies creada uma cstleira de 
lnstrucçao primaria do sexo femipiDo 
na parochla da Cooceíçao tlJ.s Ahtgoas! 
do munlcipio de Ubo~ba; revogadas as 
disposlçcJ J:S em con lrar1o. 

Sala das sesscJas. 16 de Setembro de 
1882.'-ll. Sales, Wenceslao. 

O ar. 8olea Pelxoto:-Sr. 
pre~íden te, ,·ou mandar ã mesa. um ad· 
ditivo, ereando um' cadeira de instruc-
~o f dmaria eara o sexo CemiDlno na 

Creguezia de San'W Antonio do P .. r.l-
dao. 

A Culta d:sta cadeira.até hoje, S•·~ , 
mostra qnaotu tem 11ido detxada do~ i•& r-
te aquella freguezia, desJe a sun cr<~.l• 
çlo, om 1876! 

Nlo o se1 il propriamente por fui h 
de vontade ela as.~:mbllla, m1u . poi'quo 
aq uella Creguezia o lo li vesio até hoje 
qullm a ret•reseula!:!e aqui. 

Assim, :~qui 1110 aclnt.ndo', Sr: presi· 
don te, Dlo pouparei' e~forços para quo 
vao melhor~n.lo poúco a puuco uquoJi -

. la1 paragens. 
O udJtt: vo. ó o seguiu te (14). 
Slo lidos approvaJos o~ seguiutds 

adJilivo,;. 
N. 25. 

Fies cr81\da uma escola de lnstroiC• 
çao primaria do sex•1 feminioo na frc-
guezia tle Sant-1 Antonio do Pareolllo, 
do municipiu de S. Frnncisco. 
S.il~t da• sessões. 16 de Setembro •le 

1882.- Sales Pei.-coto. 
N. 26: , 

Off,mço c mo a·idit.ivo ao projecto 
n. I 03 o projacto D. 116. 

S oh d~s s ·•·ões, 16 de Setembro de 
1882. - A.. <.:esario. 

!'\in.;u m 'mah poJiDtlo a palana. 
encerra-se a discussãn, ficando a vv-
taç\u aJiat.la , por falta de num<~t·o 
1 ;:ai. 

Send•) dada a hora. o Sr. llr&ideole 
!J, s:gna a ot·dem do dia 18 e levao ta a 
sessão. --
DIIICU1"80 pronunelndo no " CI!I· 

81\o de 4. d e 8etembro. 

O 81•. ' l:'e lxe h •n dn ~lollo : -
Las li mu, Sr. prosiden te, quo oru hora 
tão adiantada te.o.ha sido dada a palavra 
no mais humilde r.epresentanle da mino-
ria ... 

Vo;res da mln?ria : - Não apoiado · 
muilo distincto. ' 

O Sr. T. da M otta .... para responder 
a'l loog., e brilhante discurso que acaba 
de ser proferido pelo honrado deputadu 
residente DO Rio Novo. 

O Sr·. Pata:ão :- Obrigado. 
O Sr. T. da M otta: - Ntlo pos!IO, Sr. 

presidente, ao começar minhas obset.l'a· 
çcJ~s. deixar tla maoifntar o meu J>ro-
fundo reconhecimento a meus disUDctos 
colleg.lS de bancada pela honra quo me 
dispensaram, rles•goandQ-.rne ... 

O S1'. X. cl<~ l'ctoa :- De que V. ~x. é 
muittl merecedor. (Apoiados). 

O Sr. T. àa M otta. .... para faltar n ·~
.Job.1to, e que aintla ~gora llCSba1o tle ut:'-
cent uaroOin a• ~ x :-~ .. :~·ües beDeYQIMctue 
me di r ii iram, 



• 
O Sr. 11. J'~o :~so razliâios Juâ.-

ttça ! V. Ex:'~('ApofdiÍO$). 
O Sr, T. ~ Mott4 : :.. 0eTb 'ta!nbelti, 

Sn., antes d.,pas!&r a'dillnte, tlldlpflr 
com 11m denr -.grado, coma ja maitós 
de meus collegu o t.Am Ceico. que é, di-
r igindo-me !\"' aaradec:.iDMnto ao diítin-
cw corpo elehoral do • · • iliatricto dto~ ta 
provi nela, que com seu suftragjo me dep 
um assento neste recillto, prOm!llter-!he 
que, 88 nio estiver nâ !jltu~a de desem-
penhar o el8f«do niail'da'to'qué iné co'tt-
tél'lo, emprt«atêl àó men~ toddj' bà es-
rorçoá para nul:l~deemeâttr sua liónrbsl 
conüaoça. · 

Sr. p~ldeate, nas disc~es lmpar-
tantet o 1nomeptosas, como~ de·11ue nos 
occupamos, bfm como em lodu u oeoa-
aíuas aole,moet, 4 deTer Ao iqdlviduQ.qua 
~ exbi!>f e que n~ tém nm pusadp 
ébaio d.e térvl~ll à allégiir e qUI\ o ~etJ:
oa, deela"'t' ~u&'eS .,- ldéaa que' dal'eJ!~e, 
quaes· 0\1 jlrfli~íplos·qne snstenti, ó' qne 
é e o tlue'pte~e. 

S(. pr~deote, meu fdsado, enrto·e 
obsc~tro (714o 4fiJNdos .gerau). ja pode 
na verda~ maoireatar, ronlar quaes 
as idaas ql{e eu adopto e que pNtendo 
I!UStel\ta&· ~empr,e qeste rec1nto.e em to-
elo correr 4~ níloba vida polltiC4., . . 

Eu snu aolaado !rácô, Sr. presidente, 
(Mo tipotaaos): po~erli O'rme,da iilea <:OD• 
alll"tadbl'a' (mtl'tl<f lilm't'aa mtnoN4) 

Quero, Sr. pr'esldebte', a orldem, como 
coodiçlo do~ liber-dade. e· a liberdade, 
como primelr<. deito da ordém (mwtlo 
bem àG mt110rla) 

Desejo, Sr. presidente,. a maulfte'tlçlo 
e u reepeito âs Terdades e1ernas e ás 
grande• IGatitulÇ(Iea, que o passado .n~s 
J.,gou, porqoe entendo que dellas dert-
vao toda a segurança no presente e toa 
das as esperanças e garantias para o 
futuro (mutto bein). 

N4o sou revoluciooario, Sr. presidenr 
te, nem SYjDP,&.thip,o com ll'· id&;&S de spb-
versll•l. Penao ~ue nas. personalidades 
eollectl vai, nas aocledadéS, como nas 
personalidades lodlvlduaes: segundo di-z 
o grande A:hrent{ a·naiureza nlo cami-
nha por aaltot e o progres1o ao pode 
derivar do deeenvohimeoto grad11al e 
harmooloo d& en\idade em que elle deve 
reallaar-ae. 

Auim, olo aupponho; Sr. presidente, 
oem eomprebÂuulo qoeda destruiç&o do 
que temos possa cle~iv,ar o augmeuto 
do que havemos dê 'possuir; e [!em do es-
banJaO>ento d'aquillo de que -'ctualm~n
té gonmo~ o augm'en~ d,u que lia vemos 
de eoDsegolr no Cqtur<!. . , 

g• Sl'. P,reshieotê, em raallo de peo~,r 
det~ nianelliâ, de ' ea~r lnthnaàulthe 
convencido d~ ~t1UI 'a es\àbftld~de , adtu!l 
e o protrreuo post!Tel· para ·qualquei' 
toeledade ao podem proTir do coniOTCiO 
~ dOCII fr&llíJM '""!rl oolpi~-llber4ade 

• 

e:Q~~em;r, qÜe ~u 11h~erameo)e,~opto 
li!' I ~!! d?, grànde ~'i~~!IP eo~aenad,o~;-

A. opto e P!:'&lé.iiíJ,o 88mpre defender, a 
bandeira , dés!&" lf~n~e )!;rtrdo: ' l c.uJp. 
aombt-a bifueOcà, e )ifclliéa, no dizer d'o 
immortallrliíers; i AO ói poToi d~o
aar nos.dias iJe· dêlla1eiito 8' desadlmó: 
prodii.ZidOll petas iiiUf!reà revolucionarias 
(mwUo bem). • 

Conlequeotemente, ·,Sr. presidente, 
adopto, qp_QrQ em JSÚa verl\l.dl!, ent. sua 
p~rt:~ o g,ra~4e;p,riQ,elJ>I q,. d!L, aobl,r~ala 
popu.IJlll •• ,d9BIPa ~a !Jflep<;~~ pPift19f-,P.J.O,. 
derna; m'ils querq~o e adopW.o como . o 
exptt~aó ·J;l: ' .cli'~s~bt'1 ~1111o: Royel' .cul: 
llird e Oulséfr.!.!a ao'f>eriilia do 'dlrel(o 
Jeiitllb*«<t jlelá Jíistfça:· ' • '· 

HorroriaaJtile -a' •ph'tlise • barba r.' de 
JJ J. ·Rous8eao: qll'e'• d ~~ nlo' fui-
cisa de rasâo para justiifoá'r se oi actos. 

Quero, 'JIOl'láot •, cortiil cootequencia 
dette principio, coml! enca~dilçló 'dilifê 
do«tJ~&l 11n in~titiií~a p!lliti~,· \ele-
cti v idade, meio pelo qual Oll poderes 
eonetitu'odo t na .:WmaalliÍ 'aal!~uõ, Pro-
cedem da soberania flbpolar: a publi-
cidaie, meio podtfr'IS~o, pelo" q a ai· o 
roder aoberanó,-o pJdfr 'o?..i.'do',V. ila-
calba, examina' o~ aclo3· doe 'poderes 
Cl'eados e os' aoo~plioha ... • • 

O Sr. Rréndeftte obterva•que a ·hora 
est! dadL ·• 

O Sr. •T . da Mdtt& req-uer qtte aeja 
eon!IUltt.da a etsa ·se · edocede proro-
gaçlo. ' 

A ca..oal teado CO!lsullá.fa, concede a 
proroga9lil pedida. 

O Sr. Preside'llte du que o o-rador-
p Ide continuar. 
· O Sr. T. da'M'otla:-Muitoagra\leço 

a benevollmctà da assemblea~ Dizia eú, 
Sr.' presidenté, que quero a cooaagi'a-
çlo do dbg.n·a ·da soberania popular, , 
baseada• no direito e temperada 'pela 
justiça, ern iodáil a s11-aa coilaeqoen-o 
cle.a, em toda·làtitude. " 

Quero, portàotb, Sr. preeideote, tam~ 
bem a dtvrsso ·e harmon.ia dos ~ode--

1 res publiecos; divi~o e harmonia ee~. 
1 que reatisaô o grao~e pensamento ele 

um dos mais no&âveis publiei•ta-s m~ 
dei'oos, que é asàtm expre·aadv: cna or-
ganlssçlo social , pelo fracoiona!llento 
do poder, nunca 'entidade alguma Tem 
a ser omoipotente• (apoiddoJ). Os rua~ 
res díTidido'~. ·girando e«da ·um oa o~ 
bita que•lbe es'tá traçatla pela constitui• 
çlo, reciproéàmi!nte eonatituem a 
maior garanti~ da hberdade fi. ao 
mesmo tempo, Slo penho"res aegbi'OI 
da ordem. · · 

1 Como' ooosequllncla dellte príbclpio, 
comG ~eecpeDcí• ' desta dhldq · ~oe 

• 
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poderes publícos, Sr. president,e, e ne-
ces5ida'•le della derivada, te ·~ ·tam~in 
!enfio n proclamar corno coíuliÇllo in· 
declíóavel nos governos t·àpró:!e'~iati
v.os bern orgaoi~~Uil,ô:! a axiaJéncia .. ile 
um poder moJI!ra<lor, 4e um po;lcr qu.e, 
c ·l'ocado em espher.t superior, afu~ta· 
<to, por sua natureza, d!IB lutas politi· 
cas, exercendo-a • a ·nda fora do attrito 
tio:~ poderes activ.)s. · os quae•, ten-
do de traiai' ' dos altos interesses SO· 
ciae~. podem, em raslo' de opiniões 
enco '•t ·adas no rnodo de proceder, en-
trar em luta, vem a estar assim e.m 
con•lições de eoder r<!solver, dt1 mu~,, 
rasoavel, justo e paciftco,qu:llquer luta 
q u<~ possa manifestar-se nea~ ou na-
qu~Jlle p~der aclivo, luta ,que, nas .or o; 
ganisações sociaos, owle ntlu existe este 
fllldor, qUIISI Seplpre ~ ~eguida de IAe· 
dhla~ ,. hle.n~a_s, pelos JlOderes nella em-
penh:~do~, e .muitas vezes de verdadeiras 
r·uvul uçõ ~~. . · 

O Sr . .M. F ·ufgencio:-Apoiadu;.qua i 
S311Jpro •llu resolvida< pelas at'u:a-, o 
que é pm grande mal. 

O Sr. T. da Motta :-NAo oomprehen-
do ainda, Sr. presídente, P'M<~I' motlc-. 
ratlor, sem a cunsequente orresponsa-
luli•lnde, nAo ao por pa,rte daquella en-
tida•le,a 4uo elle é e devia st!r.pela nos-
sa cone ti tu içAo, e1cluei vament;, dt!le-
gad ), nAu comprehent!o, d igv, a res-
puusabili•lade de;sã·:entidade, nem · a 
'"' ,;eu1 min tstro3 p11!os llCtll~ de·ao po-
der; portl Ue, sendo os rninist·os ur-
gãos de um. do1 pod!lre. !letivos, a res-
ponsabilidade dolles pelo • acto~ do 
fOder moderador os turn.arip. co-par-
ticipantes desse po ler, fazendo elle~ 
p3rte de um dos podere~ (o executivo) 
,1u . .l podem so achar . ern lu ta, vindo 
a,;sim o poder execu~i vo, q uanJo ti-
vest.e ioter es.;e na luta, a perturb:tr e 
rompar o equilíbrio ent~e vs pod<!r es e 
ao mesmo. tewpo, co.ntra todos u~. prin
cipi·JS de jus\!Ç.Il, a ser juiz· e parte na 
q~e~tao. 

Proclamande e declarando que ~igo 
estes priucipio3, V. E:s.c. comprchende 
que me afasto das escola$ puramente. 
democratica1, boto liberal, como re-
publit:and, nilo. ob 1tante o muito r&-
Mpeito que tr1buto a. e sas opiniõ2s. 

Aparto-me, Sr. presidente, porque 
sustento a grande vantagem da mvnar-
chla cons itucional r epr.Jsentativn, e 
tambem porque julgo nece·Slria a ir-
re:sponsabllidade dos ministros pelos 
acto~ do p ,der moderador. 

Entendo que a esatl poder, que por 
1\1~ u~ture1 ' é CODititu:do etn juiz e 

arbitro enlre os dq~ais -podere.•, nc• 
n hum outro poder con~tituídn de\'o to· 
mar as cootas...por,que entao e; se ·l'•·•lcr 

·~riá. o equililm~clor, o rn:~derador,c 111\11 
aq U.elle que·é cruudo pela conslituiçilu 
curf\ essa.denuminu'çAo 

Em con~eqoent·ta a.iuda, Sr. presi·-
dente; quen•;e·j,. 'g~> quo todos do1·omn-. 
querer , ·us g1-.lllrle:~ rnolrtes estabelccirlns 
em.,~os~ . c~mst_itu içAo politicà, qu11ru 
q.ue .a cJe!~~açd? ~os pode~es, bJ~e •lcs~n 
•uonl!mouto de sabedoria, se a umtl 
verJa4e, e isto .$6- pod.,rd 9er rÕ, li~: ... !o 
p u· mt<io J., uma bJm systema el...ito•·.tl. 

QUI!I'•' tambe.m e .muíto; Sr. p:·o•si-
tleuw, o respeito il l'eli!i«o cnus:•~;m la 
~proclamada no ~~~so •pacto fan damen· 
ta l como a do Estad•?, e o asplr!l n~o só 
como 'aetlte, ma~ tambem como cida-
dão, porque entl!ndo · gue, prescind ndo 
dessa grancle b:ise de ordem e · con,or-

• • • vaçA1.1 sucial, a uo~sa eocjedade, ja 1411 
miual(a, ja tão carecedora de princípios 
e .de forç·• .para su· ten.tar-se, corr.m\. 
tuniu~rue l'erigo' de uma diss.;lt:çio 
prox1ma. 

Laati mo que .. a religião n!lo te• 
nha . ~~rl~ na actua-lidndc respeitada e 
cull$ldt!ra,h , como devi.a Sl!r, e quo >O 
Vuja &mea,..t ·a Pm SeUS pri0Cipi111 fun-
d:tmeu\&8~ pu r ideas aclualmeute multO 
s~gujdas e que se preten•le converter 
em lei.s do paiz. Rt~firo-me aos p!!uj •elos 
do separaçAo dn l~r<lja do IJ:starlu, tln 
ca~am ·nto ch·il, d 1 secularisaçilo ti•• 
ensino e da abulíção do jurarncmto 
quo j 1 tem .~iclo pratiéada om parte. ' 

O Sr. Keráo/e:-Forite de immora· 
I ithules. · · 

O Sr. A. · Cesat'io: - V . · Exc. tom 
ft~: t • uma prelecç:'i'J de direit? publico 
mu ito linda! 

O Sr. T. àa Molta, - Agradeço ao 
nobre d~pntado o · elogio que me fn 9 
em cuja sincgridade tle\'o ac1·erlitar, 
uao só porque, pelo nosso regimento e 
pela pnu:e de~ta assemblea, é permil· 
tido nesta d1scuss:1o fallar-~e sobre·po· 
litica em geral, como porque c,t •U 
convencido ele que estou na ·ordem, 
uma vez quo em outra hyp.,theae o Sr. 
pre~tdeute, org:Io do r eg·i·ment-t, ser ia o 
pr.meh·o A mo atlver ti r . (Muito bem 
ela mino,·ia). · 

Ainda, Sr . presidente, como coro!• 
lar. ~ dos pl'incip:os es't:Jbelec'dos, e11 
deS<IJ,O que u autori~ade fllÍ ~oS>il pro• 
v1ncta, em no. s~> pa•z,so ache rev,Hul;l 
dos .meioo. de fazer respeitar-.:ro 'o 'ru-
zer respe:tatloa tambew os u .. ~.u. ~ i
rei tos. . 

E ut relant.,, $•·· ~rv.:~i d~nt•J, rnctoe . . 



quasl que quot idianos nos· n\ostrll.o 
'<iú.e o po,de.r . pubJico. e~tr.il nóll8e ach4 
dosprll~l1giailo o deshtutdo de elom~u
tos, quer mora .. s, quêr wateriaes, de 
cumprir om noa.sa aocie•lade ASU& ele-
vada mi•!Jiu. 

Quero ain•la , Sr . presidente, (J:Ull lnos· 
sa patria1 Rliu tão rica, mas que J& 
hlta eom ar· maiõres d ifficuldarl~s li· 
n~pceiras e se vê a,!D~Ç,~dil dq q~· r~; 
t~ro mais tris~e, em rasí~ ~a ,de~d~l.li 
·ela da ind,ustr1a que constitue qu"sl .que 
a unica' fonte da rjqueza publil:a.en~ 
trll nos, a agricullura (apoiados), ·olo 
l!9j& a~obonbada ·por um. Euturo a lndll 
mis triste dlo•que o présente. ' • 

Esta lndustl'l&, qne. tem ~Ido ô -prin• 
cipal olemen1() dd ' ' ric(qezá publica e, 
por t:tnto, um elos mais 'po(l.etosos faC. 
totes du nossp1J>rogre.so, se actli , in· 
{élizménte, ' ameaçada ae . pa~ar por 
'!ma t,rans.çlo. tl o dura, que nAo I&· 
hemo~ se Ql la. podt-rã.. dentro do muitos 
annos, concorrer, a nilO ·aer . com· uma 
part9 mínima, para as rendll't do · E-1· 
t "Jdo • .# • • •. ~ .._. 4 

' . ' ' . O temeroso problema ~o elementll 
sirvíl ntio podo s61frer gh'àde dilaçao; 
ci com qu~tllo, ·att:O\Itlls ·as noiso.s cir· 
c~IO SlJ!UC ias sociae~ •. eu 1:nten~~ q~e é 
uma i·erdadeira .. Cal~ JJe. patr:o4§mu 
procurar-se levnl·u a :olaçâo por meios 
bru,cos e desnaoropanhadOlt das medi· 
du preventivas 1ndispensaveis, para que 
o~~ golpe,que tem dt1 ~r vibra~o sobre 
a no•sa soi:ied.ade, seja o · menos dolll· 
roso po~si vel, eomprehendo,ebtret~nto, 
quo essa $Oluçao nao $0 pode .demorar, 
por'1ue ns ltleas, os acorit.!cimentos e 
as proprias leis a n proxi'm1o da nós 
(apoiados). . . 

Lu t:o1o, Sr. pre•idente, · que essat 
medidas, que, aeglll!do há- pouco dis: e, 
davillo dim•nuir> -a. rudeu llo 1golpe quo 
a- trnnsrurmaçAo de 11!18!0. trab~lho vai 
realisar, que · es!l~ medi.!iJ!s .esteja.m 
aindá ·em estad? q1Jdi ~mb.~Jobario. 

E' a! sim, Sr. présufente, qu.e . n .os· 
trádas de fer ro, que podem chamar 
p~ra o cent ro de noYO pniz . uma onda 
mais consideraveL de colowuÇAo, de 
braços. que \;&nbam substitilir osquein· 
felizmente elllilo se acabando entre nó!, 
ainda nlto penetraram nas zonas mais 
1ieoossítndas dosee melhoramento . . · 

E' 11 íudu nas 1m que nem ao me no• 
temos, 11a fal.ta de braços estrangeiros 
qu'l nos .veub•m auxiHar a vencer crho 
tão difficil , 11Ao lemos oem · ao •·):Denos 
leis quo compilfnm o naciona b ao tra· 
bJlho. 

Ll<:- snrte1 Sr . pre •ld~nte, que, de. uma 

• 
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~oluç•l? bru!ICá pnriJ n quesU~d Ml'Vi~, 
r~,~~ ta ria para a n~tL prinolpai' in· 
flqstria,Q. ver.se qpasi que pri?a~a . de 
um dia para outro, dós meios de vida. 

w Além de verem•80 &S$iln ameaçadas 
de melf'S imm~nontes e 'qulléi' ~p~e ti rre· 
!ned1a vuis, ·n?Ssa pa tria, em . gl!ral, e 
nop.~a prd'l'j o~;1~ :Jutant .com m1t Clá:lfta 
~ifficiitdaa~' '! .de$grâ~ilé·. r 1 •• ;·li 
:. ~n'tre e lias, Sr.\ jn:dsidelltt~" ~trlm· 
q~.s.9m duv.da, ~.uP'!' .unx. dos ~'o garee 
ma1s. impartantes,.a í.-l:ll .de';aesliraJtça 
indivld,Úa)•e ·de ordem · publ.io.;(~ialt 
qos da m'i1Jpr;iq): · •• :1 • ,,, ~· .;\·· ,• 

. ~r nr~illon le , nfi.O' . wotebdo 'jo~.Jlar 
a •cÍual sit.~a~ '.,pil.ht 1Í!a di! meU"paic 
unit& resl>o'n~averpiilo's grandôs'êiittoN 
bi.al e · dtsúrden$ rquêJeia ~;eá-~donííóio 
se ~êm ~a do. Mas,nAo.lp~·dí1sar .dê,J 
uor mwo de uq~a ~pjd~;~!lal;;,-. mos-
trar 9.ue tllla ullo t ~!D,1,de&tl!du.dt ~·· 
co• ror: J!l!l.'ii·flllte QSiâdO .'J;agimav.e~ em 
que nos )lC.f,l.~mus\ e CfUULJD ... â11IIOUl:i'&, 
su .m.Pdldlls,iiJtetg~ naó~Inr.eai ·~rfa
das, um futoro a'ilida· fflak' pà.vitfu~: 
• •Sr.•president'é', l ~t ·utn•~d~~·· tà"eo'il· 
tealiavel ··que·na'1)oli'ti'ca •~~f~ Müee. 
osterilisllo; os errosLna,. f-lll4U:.t§l/i. ::.;~: We s lllild ã· ·~~ · ··-,;- ·d .w-: . ~ ·· <.~\-
1. 'i\ ~1\ 'I' I .~ ·':U ~ .~-11'!.1 - Ki)i·• r.; • ~·í 1• 

Pr.~san ~e Slt\laÇAo, . ·••P~iSen~;. 
em \~up~opj~aii..®ai~~,áq1~c, 
UJl!. ilfto, dtl, ctual. te~jle.:iliiik ~til~ • 

• OOfSo paiz j mmensps males~"" ... ~,,,,l·it'1' · 
U part1do liber-al-, ~ .. ;presltli!nte~tà& 

via, •de.sde a soa qll1ld.al e!!V UM~;'~. 
• ratfb. · form'll roeoto. •e · ba vN''l tA~~{I.!!fj'; 

nado om progranimâ ~o1emnê~ <t'it.ii. ~ 
tbm.aria a re$pó,nsàbiijd11de:da 'cf'!~~~o 

I do E;t.ado, seoa.u·Jlm C9DSlquepcl't<IM 
u.r~~ v ~ctoria.. par~a.mJ!Diar .ou e~iw.T~I11 ·a a ! 1a,, po.rtaJlw, rladu a e,n1en'derq:uo 
em. oo~~~c> .pau:. nem ••sempre illl' -!ilt'aa~ 

' tê (O . uma orige,m " leffl'tlma;:' e:~ 
ban a del:larattõ P>r vezes que aà ~toll~ 
taçOes politícas;eh1:re ·' nó~ ·'ê'ta!jl .41í~ , 
que' ~9e~ueà'ç1ill .da · V'ónta.Te di\ Í ·· . 
hu1~om , e nlló fac.~ qué_se d~slln\~i~ ., 
to r~lm~nte,em r~·ãó d!u evo~uções Jl~· 
t uraes dos noisos partidos, detenninÁ:' 
d(lã"pelo influxo da~ 1dea1. : • ·' 

~ntretan,u, SP. pNJidente, q ul foi 
o f!'eto, qual fúi'11 Tictoria parlnlDell• 
tar ou eleitorahtttefdeter mln!TU á ma• 
dança poli tic~ que teve lugar a· 5. de . 
Janeiro de l878l Qual Ctü · r'rleslno o 
grande acobtec'imedtu po~itico "que' !.6xe 
lU'gal''nedll ol!êà':ii'llo-;-e quq,po~p a;lph· 
oar a..r~Vi~.a crise pQl! lio~,· pat a.:~oal 
nesse d1a 1nesperadame.n1e paSS()I,I./ 0 '• 
paiz1 ( Apoia®s): • · \\ i'. 

A11i:m, Sr . preshlente;•o·•partiíl6 IP· 
beral aubio a&o poier, aiO comO'"' hllf!~" 

• 

• 
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e~p 'ran~e parte' cleu ly~r ~ b~!om
bes 'borrorosas .que asso1nbrsram DO$:!OS 
oonefdadlos I! -qae tl•era'm higar:· no 
08al'tJOODtra a f11mll ia do major'llorrea, 
qll'e foi u'-!ll!Dioatla l em Péroambdt:o. 
na cetebet·rlma tragc~LIIa Lia Victoria, e, 
fi@!II IJI!!.J;l~ JL~ .o a• ruaa da côrte.uu• me-
g\Uruel dj,..,J. • dt1 Jnl!siru de 1880 . 
. o~ JÇ1 duYei~:~o\JorQIII.Ia do 

'lq~l'\\· 
O ~. T. !14 . .&tottq:- Ao "!es_mo tempo 

'\ue ~nas ~~tà '·oa'tureu constoroayào 
o patz, o póder publico '111" procedia 
de modo· a . ,ra,gear o respeito, ndm n 
u\im-.•do pe.t'O.. • '*' m~\llltuooalito ·-v:eto·.o .celellerrt-
mo ddcr~~ ~ .w. de Awil de umc, 
QMq ~~~' ro IIUI.to ·~n.l.l*t'O da,.Cai*Dila, 
h1.9flJ~ ~ ~la,r. ~!telr& AiM~Íoi'. WAil· 
t .o, 11 •owwa ,df! qua.ç~liJI auu C41o tu. 
8t;J;l p:a ~I m_oeda. . 

O Sr. X da Y·et~:- Pala reg~ de 'i_U8 
o poder é o:poijer. 

O SP. T. da Jlolt« .. medttta contra' a 
qual tiiD~ la.a•iá Go parttdo- l""'r• l cllí· 
~aal» or. epp!Miq~o. 

blo !Hia.Ulbl!lo .des-. cJ+:~etu Corlo·&Li• 
raJas accuaações as mala tortos, meeilla 
IAA~ou.r!l;l .. ,. . . 

O.,§r;.. X., d.ij V.elot~rr.lÁ81JI~Ia.._ 
O'&". T. dâ Molta, .. i psqll tu 'coülrâ o' gover.oos no~riores •. cuJ,'> ~ roceJi

meoto era apruseo~do como J'llstl'Oca-
tln deasa grande- emiSSio de papel' 
moeda! 

Or6,.Sr. prfllid81lt.e, O"que vemos.ne~te 
p,r~jm.en_Juf. Or I{OIIar; attentaodo co11•· 
ta:..u Rronny vu,ll!r,. poo que1 o ministro• 
<111 f~t.l,llpda de , 9Jl~ d,lt.v,l&, lem t?.:ar~•a. 
qu,Q en~re tpdos1_o_s,g~.ve,:ops1. embora,tie. 
partidOS OpjjOBWs• fla_ um cerÍO.laÇQ de 
solldarledadé.mora\, qoe oeobum gover-
no. pode romper i mpunemente. (Apofa-
1t61}. 

Vimos em nossa patria o poder- ~fê~. 
~.ralisao~o-se, e vlmoa. tambem na 

t aÇ4'l"oqi•Jlt!J c:&~saras eatao leit.at>Cõmo 
1 q!J.t, u~ C~~- ~ rasa.1 vwdadeíra-·· 
J ~\lqte pP~~O'f.JW&.,a ,a!lo~AoodariiiO~ t dlil,.,copst(.lla!l,a,pesSA.da~reto. 

Eu.~a~, Sr, p'~!ll\l~~ .qqe, da asoa~i 
alo Inesperada doi paf'tii!o . lllíeraL e-da 
lmprudeocla que, êm minha óplh$ 
commetteo•elle aceítáodo o· pOder forJ : 
du ~adições· oocmaes e · das ·que a· sil 
meamo .. .ba.ria...presorl pto.· .. 

Q .S.r:o. H'· Saler;-)of&t Y.. Ex.c. sabe" 
qy.e,aciln&,,de,.ooata•vontade es$â·0.1los• . 

' su patriutism<J ... 
O .81:: T' da•M.olla. . resultarllo >ovió..;· 

• leQclas s fact•JB q11o• con•tituem uma 
vet411delr.aJ ~terl•. de atteot.edos. E>.slJa• 
aer4eaJa,7iolcot:i:lS.foi•aoompanhada dé1· 
U!Da~equi;valeottl. de Ce&qoea ... 

Pllta d emoot lrar 01 acto• dd f'raquo· . 
l& prllticadn~. na ,minba opioiao · cio ·· 
~oeoora d~tu~ ~u~l4l: J~"Plpe~tiV* 



e que aüigu'l!lo a áetdal si'tua.ç!b; bw 
ta remcmor~r a solu~o que teve ua 
c )rte a celéberrima quesUlo do ·ímpos.-
t • do vintem. 

Del'ois de ter sido lançndb'hnprudí!o-
telneote esse imposto,· de báver provo-
cado por parte da pupulaçllo do Rio de 
Jaqeito reaeçao ia'o eni!Itiea, qúe pro-
duzia de'rramamento da tlailgúe e mdr-
tes, qual foi a sui aotte'' Antes de re• 
vogado peto:poder comp4telite, foi· com-
pletamente desmoralisldo pelo pre!ri· 
dente do conselho, o Sr. conseltreiro 
Saraiva, que declarou em pleno senado 
ser e;se impõs'tó -'dê rea1isàçào inípós-
sivel , pelo'qrie a lei dliixou d~ ter:uxe .. 
cuç!O. 

Ora, Sr. presidente, ·todos nós •com-
prchendemó~ e proelámamos cdmo nma 
vi rtude do governo 'a attençllo aos ' cla-
mores justos da opioillo publica, pbrem 
aevemol tambein queret gue o go~erno 
atteuda os pelos meios legaes fi ntlo 
recue de maneira que, ·de~pre~t•~lan· 
do!se, vá desprestigiar tambem o plio-
cipio auturltario. 
A~nda agorà oin facto recanti.!simo' 

acaba de dar mais um'a prova da fra-
queza do governo e fraqueza iodescul· 
pavel; é o que deriva dus rnotlnJ '}U8 
t verll'l lugar ultimamente em Pernam-
buco, por occasillo de u'm imposto pro · 
vioc:al , ha ponco creado na lei ·de or-
çnm~nto daquella província. 

E •~a lei, depois de saoccionada, sof-
frendo impugnaçllo por parte do com-
merciu, foi tambaní <iescons:derada pelo 
governo geral, que <.ordenou uo pre~i
dente da proVInci'a que a suspendesse e 
de facto assim sa fez. 

O•a, Sr. pre~ideo\e, ·como amigos da 
ordem, uós n!o podemos deixar de ela· 
mar contra estes factos, que va: 1 como 
que estabelecenrlo em no~~o paiz ollo 
ja a revoluçllo, porem a sed' çl:o, o mo-
tim da$ l'uas, como meio de revogar as 
uossils leia. (Apoiados). 

O Sr. M , Fulgencio:-E de se re• 
mover magistrados. 

O S1·. X . da Veiga:~E' a omnipo-
t911cl& da demagogia. 

O Sr. T. da Motta:-Tenho as$im 
demonstrado, Sr. presidente, que, quer 
no terreno dos princípios, quer no ter-
reoó dos factos, eu sou irreconciliavel 
ad versa.rio da actoal situaÇão. Nilo 
vejo, o«o descubro oella factos • que a 
possa o reéomme'ld~r·á co~~:6aoça. e nem 
á gratidndllo nat tonal. (Apotailos da 
minoria). 

E' verdad!l, Sr. presidente, que um 
snn~e facto acaba de ter lúgar em nos-
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sô ~iz, (acto esse, do qo~ Sjlrn dlivida 
ulguma pb\!eu1os êsperát' nil!lhbraril911-
~· progrel!sa om· no~os 'é~stumes' po
lttJC03, em nos·a extstencta social. 

·Eu ·refiro-me, Sr. ptesiaentei à (ei 
de 9 de Janeiro do anl'lu ·passado, qui!'. 
reformou o systeJoà eleit"ordf eótr'o ilós; 
entendo qoé della ja ·~m" dc.tivàdu w 
derivarão ain!la beóeflcios para o paiz.' 
Entretanto, ntlo po!iso a~.ompabliar a' 
muitos dos nobréS deeutados,que d'ella· 
têm fallado nesw re'cilhu, u'd gratlc'te 
entb usia.smo q o e te\lm fnaóif9Stado .' 
eo·m 'qóao'to seja a con'Sag~çab de~ uh\ a 
idea grnudidsit, ehcerra 'immensos de- . 
fei los. • 

E' assim que na:o se po'le deixar · de 
lastimar que a capat!ida.lol ' el'eitoa'a'l . h 
direito de voto do cidadao; o1:• 1db3 di· 
roi to~ pol•ticvs, tenh'a sido, •sedi asl ~o
lemnidades· ct•nstitU'cion'ile~, árrancMda 
á cerca de•9 decimas pii:rtes de nossos 
coucidadtl~. · · 

E' assim .ainda .~?~· ~~o se· podo dei· 
xar de lasumur Vllr & capa'eiall'de elei-
t11rlll de nOSSds patriclo3 cálcula'da, · 
nao tanto sobre as 'àplidões morlle:l ôu 
Jutellectuaes, mas principalmente so: 
bre a ren.la, e ntlo sobre a redila como 

•o tem Sido em outros paizes, i~IO é, SO• 
bre o r~ndirnent~ real ·e _liquido que 
proporciOna a.o Cl.cl&dâo metos de viver 
indepéodentemeote e de nlo se sub-
metter a impos ções; llllo, Sr. presiden· 
te, porque a lei de 9 du Janeiro neste· 
ponto fot sophistica, e foi caléular a 'll&• 
paci.dade ele1toral, utlo tantosbbrea ren· 
da, mas sobre o emprego que oor acasO' 
o individuo tenha dado á sua· fortuna, 
exelu\ndo classes laboriosas, excluindo 
iudu.st rias proveitosas e mlli'to respei t~· 
vais, e limitando a po~sib !idade do pro .. 
n -aomente aosque tiYet'em por veótb'ra 
suas fortunas empregadas em bens de 
raiz ou deposites publicos, daudo, a~em 
d'essa~, poucas e me:quinbas, nl vulas1 
como a excepç4o para os JUrados de 
1879 e outru. · 

Ora, ~ê V. Ex c. q1,1e oilo vem a eà1 
pacidade a derivar proprillmente di rén• 
~a do cidadilo, porem de uma ciroum-
stancia tola ·forlnita. · , 

Em relaçllo à pulitioa provin?ial\ Sr. 
presidente, tambem nao posso deixar de 
f:uer algumas considerações que teo· 
d~tm a démonstrar que o me~mo pensa• 
m~n~, que tem dominado ·na polilica 
get"al do pai~. 1etn úmbam vindo• re-
ftectir na nossa proTinoia, e tambem 
dado lugar nelt~ a ·ructos lamen\av6i.a. 

A 'dil'ttéçlo prol'lncial, como a' gerAl I 
nao pod~t deixar de pro TOcar I cet~utu 
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por parto dos r epr&ionlnnlos da pNvin-
c:,, o~·• p·:de dejxnr do infun•lir serbs 
rec111u~ u temore~ nos anim01 p1trio-
t •cOi. 

Sr. presidente, nâo qu4U'o, m9Smu 
po'•1tue a hora ja VIU! udi,anta•la o ··~ 
culle;,;à' a-.:ham-so f •ttga·lus (nao apoia-
d'os), reproduzir os factos graves o uo-
p~rt 10tfss•mos, 'I u 1 ftH'Itln uq ur narrados 
pdlu m11u distbctu c 1llega e correi igiu· 
n •rio •(UO iniciuu este dellatu ... 

O Sr. H . Sales:-E com os quaes o 
g .veruo n~da tom que vêr. 

O Sr. 1'. áa Motta .. o que denotam 
o 11 nos; a proviucia um osta·lu de p:.~uca 
s~gu mnça, oltt pouco re•pea tu au d•rerto. 

l!:st•Js Cactus, ern manha upiniii·!, nilo 
foram dostr.uid•JS, !16111 ti veraru r-espos-
ta >atrsfactoria por par·lu d•J tligrw ora• 
dor que ruo precerlco. 

M ~~. Sr. presi<l•·ntc, n•lo lu necessi-
oladu d ' SI) insisti r sobre o 1 m~JUO$ 

f :actA S 1•ar·a provar O ~SiaolO rlu pouca 
'\•g Jr .• nça, t.lu pouca t ran<Juill.datlt:,I)Ue 
b .1 o u uo >a pronucia~ 

Quun•lo orava o nosso CIJll ga resi -
rlou te o 1 Rio Novo, eu 11 o nrtlU colle · 
gu Sr. M. Fulgo~ucru •·ucebernus uma 
carta, I'JUtt ou pas'u a ler·. dandu nou-
ci:l. do um facto gravis~irno, sobr., o 
qual oâo me C(JO<la que fOs$e dada pl'<l-
vitltmcia alguma. ( U). 

E' uni Cateto tlaoJu recaulemeuto ua 
Porauga, S1·. prl'si lento, u ~ut.r .. o qual 
ó predsu que so fa<;a a luz; que dtu· 
cubra-se a verda•lo. 

EutrolaotJ, ê um facto gravissimo, 
O SilO cst :s fact"S qUO UCOI'OÇOJO O CI'Í• 
1110 e os criminusus,porque dl'nutàu ou a 
1011ÍOr l raqucza ou a m.ais coodurnuavel 
curnpl:ci•laole por p.1rte da u u turid .de 
puiJlica. 

O St·. X. da Veiga:- 0 correctivo 
soría a D••meaçilo tlu sub.Jolug~tdu para 
dülegado e a du dolegado para chefe 
de pulicia. 

O St· .• A. Cesario: -Quaudc. V. Exc. 
for pre,ideote da pruviucia, dará essa 
pruvrlleocia. . 

O Sr. X . da Ve1ga:-V. Exc. sera 
u ~ hef~t de pulicia. 

O St·. T. da Motla:-~tes Cactos, 
que t : rnos t razido ao couhecimeoto da 
41.:16&mblua , que se prond~m aos que se 
teem da lo gerulr&ente oro nl)sso paiz, 
dOll qu.10~ apresentei uma ligeira synop-
so, co.nu q u l de o •til o um estado de 
curuvlut.a uuarchi~t de nosda socaedado, 
quo rn u w Sll ass: mdlha a um:~. subver-
tüu.cumplota dus priricipios. 

o ~r. M. F austino da um ap.1rte. 
O $r. 1'· daN'?lta:- Eu apenascs· 

t ou dando conhociUJonto do facto á ru;• 
semblea • 

.O Sr. M orel,asohn:-PIJr ora, nil<\ 
é accusução. , J 

O Sr. Santa Cecilia:-Possu gÚ.In-
tir ã V. Exc. que ness.1 occasi:':o ..llc 
ollu eob 1•a rrn extH ciclo. 

O Sr. Tr da M·'/1(.&~-Nao o, conheço, 
ma~ acred1 t u que sUJa um cidada•t dis-
t incto; isto, porem, oâo quoç d·zer que 
SeJa lmpeccavel. que est~>ja · isentu de 
pa xões e de u~tru:1 movers que u pos-
sâo l9var . a praticar actos dejta natu-
reza. 

llopoi1 das consideraçqe~ que ~uho 
Certo, em rdaçAo ã poliLica gera 1 e 
provinci.nl.e de te r apru~en tado as na-
~ gue tellho pura ndo cunHar · abso· 
1utarneute )la situ~tç 10, vou passa·r ao 
exnwe do projecto de lol ,(., Oxaçà :o ri a 
força publica. 

Nós, Sr.' presiJenlu, como ba poucos 
d ias d i:;se nesta casa um dos ornamen-
t•J:I d 1 minoria, o Sr. Xavrer da Veiga 
(apoiados), quasi quo legi ~lamus em 
pura perda. porque est~ab~;~l~tcuruo; prin-
cipivs e prece.tos, c:•m os q uaos o go-
Vl'rno se cc•nf .. rrna quando q uur , t•orern 
quo L!lv bom vi•,la quando bom lhe pa-
rece 

E' assim q ua ainda no ultimo orça-
monto liquidado llvuv~t um exce:sso da 
dtlSp<!z• realisada sobre a de3per.a orç, 1· 
da ole mars de 000 cc•n tos, exceS:íu p o-
Vt!nioute de cred.t •:~ supplomeut:u'l.lS 
r.be r·tc.s pelo presio.lunt.a da proviocin. 

O Sr. Drumonà:-Isso é pnra v or-
ç~rnout•J. 

O ~r. T. cl<J. .lfotta:-Nilo vou dis· 
cu ti r n mal!r ia a fundo; estou ap<!rl:ll' 
m<>strandu que as uussas leis mais im-
purtan ta;, que :rilo rucon testav.,lmt:u Le 
a do urçameoto e a de Corça, nao são 
obsJrvadas, o que se demunst ra péla 
coof1 ontação da tabella B, que acom-
panha o relatvrio do Sr. 'l'h .. upltrlo Ot. 
LJIIÍ, á. t•ag. 7 , com o quo o presidente 
diz a p!IJ· 12. 

A· p3g. 12 do anoexo n do relalorio, 
d iz S. Exc. (1!). 

c c .. n forme a I.. parte ao (I rt. 23 da 
lui n. 2:545 de 31 de Dezembro de 
18i9, o s ·•veroo ~ó p de concodur cre-
dito:~ supvlllm:11tares ó.:~ vorb.1s que 
fo•·eul do.ígnaJas nas l~is annuas p.:lu~ 
numorus e ruspL>Ctivas incripçõcs. " 

Na ,duo. 2,710 do u~zembru de 1880, 
quo regeo o excrc:c o do 1881 a 1882, 
ora ~m lrquidaç~o, Corao des gua.ta~. 
conforme o § 2 • do ar t. 3. •,as ruiJ. i.;~: 
- po:>s0:1l 11,' I'•'C loeol••rins,porc :u Lng~ru 
a collccto• o:s u cs~nVlfl~, eatr:od .~, 
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po,nl!j~. O!c:. juros c 8!!)0rli!aç:to rio em-
t•i:e'~l_lm'n' ll pt~~~. Will.r,er::P.~fj.~.,\11K~ü,a~~ _ 
tem o .suven1u ,<.(qjlll'lla !l~t.~• b.~·ç~[,,, o~~ 
t•xc~:leudo 1e 1.00;9(ltl$Qrfó ;~. •rnporlan-
cia'' IOa:t.irnjll d'o$s~.c·~4!..WS, .,1 • , • 

Eln~retant.o-que.,Jó' VEUllos-,na tabt>lla 
f!;!à- l'lll:)· ? ; Lo sewuinte (/6): • 

. Verba~ excor\ida~. • • 
· %bsidio a'•ís 'ÜeputaMs. • • 4lt00$00:J. 
P't>ss ~al ' c\';\ S'cêl'etaria· ·· ' · 1 :t• • 

íln a~mb.~ea . '. ~- 1
• ''l\$,H>$t0~ 

').'achygr,up~i,a- 1 . · , ,, ., , , 1:tm.9{QQO 
Pubhcaçiiu,.úe ~~~ ~~ l~s , . 3:!JOP$.0:@. 
El'pedieute da Sdcreta. , 1 ... 

ri11 do,g'I).V8.rfl0, I • 'I • I I a 17$.841 
lnstrucçã.• .• pubfica... • :lÓQ$1~1 
Fu• ça puelica , pessoal. 117:961:1$001 
A:l~m <le· outl'a:J• 'lld'di~ ' " 1 

çill!s que dtlo··n •so•n• · · ·" .. 
m:a· de , : · • .• 6~9:.()87$890 
Do sorte que-a des~za pubma ·etfeo-

tuada fodn oi to:• lem 'da orçlda1 htl·ven-
clo'gr'nn•lei alllJSó1 baoso quaotorá qua· 
l'id"de, t:om'O'qu·anto "a ·quan"i•laJo dita 
d'O!ipl!r.<~~; quuu t.O" Ii' quillldad<ll parque 
s3 abrirao ererlito$ supr•lomentar e. •Jlnra 
a ; verb:~s constantes do3-§§ 1 ·.:~. i·.·~, 3.•, 
4 •; 18",0 o outrai, e qnunto â .qonutida-
d •, l'" rque, e~tando màrcad'ó ó ?ta~ lmo 
da · I 00 - eu11tos, · ;v despez:. attmgt u u 
mlis do UUO. 1 

• 

O Sr. Dnm~omt dá um·aparlo• 
O Sr. 7'. da 1\fdtta':-Eu éstou de-

m·nnslra!aló, cvnío um p•·eamiJulo plira 
a thscu>'Sâll da CO'i'Ç'l ' ' publh;a, qUO as 
nossas lc•a uào sllo n:spui tüda.i ' e que, 
por conscquencia:o OO!~>o.t-rulr.dhu11cl ur, 
cnrb•raudc p~·rte! é·fetdtdo, é •nu lll, e 
a , m 15nu tempo e. tuu chacnand' a nt· 
t ~nçi\0 do prt s'ltlen'l'e: da ~·rcmucia ~~e 
tem de l!XCl:\llln· n let de l tJr~a pubhc.t, 
para· S. Exc. •se afasta"" d·e,tC' p'roce-
dentc·t rist\ssimo. · ' .· 

E, uma vet que·o 1\ob.·e. depttta&o dtz 
quJ a d,Hnon,,traçü 1 ft ·que . estou pro-
'c•:nlc3do naó teln rl:laçn.o cc.!m a ~orça 
publica: l'o'gõ A S . . ~x-e. quo _auend~ a 
qnc,mcsmo a respetto da !Orça pn~hcw, 
hou\'C um · exce~~o ·d ., •117:000$961· r\1 
( Auncxo U .. png. 7)', · .. · . 

O' S1·. X · da VeiJa:::..Contra ale1. 
O Sr. T. da M ôtta:: -U 10 ~i'c~sso 

cle;ta cui:lem . mostra u inutilldatle'!da 
lei quo discutimos e nós devemos cl~
m11r conLrn isto, anm de quo a lel ~-eJa 
uni:. rcalhlade . • • • " 

Si nó 1 com o nosso si lcncio de i·m~s 
nssJu limenlo a fuc 'O$ dtl~ La ordem, 
tloftt ro e•n pouco t.é tripo a lei será en-
t re nü 1 'llàO ullla'inot•lidtl!le, màs tumu 
ver•lad~ira irris:io. · .,. • ·• 

ra·s.rndo a aorecinçn.o do projecto 
f' j ' • 

.. . . . -.. -~ 

clo1 O~aX\lo dn. r~~~·~1l,'· ftublica oara." -·· ~· . • r \""ro t !ftliK !l i' ·'u'~ Ir I C!~f'li. 1~!q, J~ ~ ! .~ ... , '.'/, ,y .. \!!'P ~'lllw?,• · 
c.~1, .1!5Hllf:1~~ ! uga.r, , ,llP!ll!11tll~<!P,5t1 tp.~1Rr1 
~cu.1 9, P• l.ilÇ,4 CO tn.J!!oi)JO tlfi!'-l!ltt>Ç.QUYJC~q 
o ra111u,mcous- feC<~ip1 ~e ~~~rar. .qu~n.to 
o proprio nobre depu1ad:u, .:que ,.fallou 
por F· "te da Çjlintn·is,!J•, o~u:u.euten
do l' que , nc.,;te po,nw, · éonoord~va ·•com 
tt miliur ia;· acnàntlo "'q-ué1·dom "elfi<lto o 
pMjet:1o'pôdin' ser · &nHHdo ele ' i.'ttbón· 
~íitu'CtOHal~ ' ! 

1 •·t. ·1 J·p - ''' • .!!H.I 1 t 

En~ u\jjl~ o~i~ i~ •• ~t; -~' t,e~i.~WII; 
~. l',I'PJe.ctp,M&~. fl!'i&~ffl!Wii:ã., u~1~~eBle 
i.ll~!)~lÜUCtiiJk~\ ' .. &~\,Q~~~J- 'q!jlOP,1,\)m 
prtme•ro. ,lugar; ~u~~H~rllltla{lo..,&lem 
do c:oc po• pulicla:l ,' wna, g.uaM& rul'b«na, 
mlo quer rqno l!lla . fun.eciooe; -n.em de 
qul~lqllor modiJ"tl!ve •~'tlal~o alem·!l'a· 
Cii~ ~Ui l. .... . w f ••• " 'L, .. . ' li 'I'" 

9.r.~, .s.~· .. 1 P~!ls!~~~~~li '.i~.t9 .~ ~id_linte~< 
•Jl ~~.~·;.~. ~ssé~bi?~ .. ;ui"t~;\\P~~.r ,.as:'S~'!s 
atl t1 ~uu.;u~s, ~1lto s.e)~!Jllthr ,a·. ~lêai#,l~ 
d" tu•,ça,p\1 bl•c_a,,,porpm pas~~.IP~§JUO 
â S~slli~L.flbuiçl\0 •. 91111118 •\QÇO!lHliil.e.· 
vel•oenl&~~lovu \!Cf aoto .do jSijder; ad~ 
minii~ra tr.ro. " • , '' , 

Alem ditHo,EHnoons~ituci'ooa1 o--pr.>t 
}'cto, por dar novas a(tri!Júiçõl!íl ·e 
cr~ar iltJ1·os deveres ' pa·ra o· chefe do 
polici<\,O' quw ·~e vê o~ §. L~ ·do '~h. 4.•\' 
oude diz (lê): 

·~ A gl!ard.a ;~;~~b~qa coti!rn~ s11.b á 
imrnetlta.ta insp.ecç~o. e cl'irecç~ ~q 
chufe de policia .. à. que. . compete a,.,no::. 
mt ação e· demis·ilo dos offi.ciaes ,e eoga-. 
j rune!ltoJ ·da:! praças.... .. . ;"-

A nomeaçilo para os·empPegos provín~ 
cineli.'' :>r.'p·resuJente. cu1a.ereaçno·-é da> 
cunfpéteneta ti está' a:ssemtltaa, é cunsti tu-
cionMmer. teuattFibl}'iQ&& ulo presidente 
c.tá p'ri>v!Dciil Como, pois~ a assemblea 
jH'ovidcia l lira e!!lll dtr!Uuu;aordo pt'B-
shlen L e da· provi·ncia e-a- lhi uu·ohefe dll 
polleia ? · ·. • • 

'O Sl'. H. Sales : ...!. Estâ perfettnmen te 
enganado, a ·assemblen oao: ~ka ·aHI'ibut
çAo alkuma ao presldenté da pro:v,mcm;. 

O Sr. T ·. 1la 1M otla :~Pois nio, :· • 
O Sr. +r. Sates-!~A:· f(}rÇ&i pubLica Oca 

toda enu'cgue ao "presitll!Ote da pro• 
v IOCI3. . .t· I • I 

O sr. T. ela i\fotlu:- 0 avt . 4.• diz (tê}. 
O St·. JI. t5hles :- E o oorpo de policia~ 
b Sr. 7'. da Mottâ ::...Esta attribilfçil? 

êo!Jlpele'ao ·PI'esulonté (lu·'pró\'incia. - • 
~· • • • J f 

. Em·2.• Ioga•·, eo()nuega-.se o cbé1e d!J 
polícia , do engajamento' cta,s pl'!IÇat~, eo-
cargo·est.ll puuc.:u ·uigoo ~e um funcci9~?a· 
rio .ta sua categoria: parece uma m1ss'Ó 
uiais prapl'ia de.empregados suballornos 
ou ·de t.ad·iviJuos qu~.se,e!;l~reg_uell).a, ljle-
gocios.levadoa· p~lo ftto,do lucr.o. agen· 
ciar papsQas,para ~e &J1i'l)areln no corp<f 
de urbanos. • 1 .. f 

' . • .. • 

. 
• 
•• -• . . 



Der sotte ·que est~ projee,l9 ·A dupla-
monte lpcbns~ituÓ\on!P.I, l'ii·liôdo ' llttrl: 
tiillço"" do piéstdênte da provincla ·e 
11\lud:~-as•'·ao cbéfe de pollcta, e ·tY.mbem 
dhl.r ibuando a i' orça, q uanCio apênas a 
a<~emblea pOde lixai-a. . 

O l)r. JJrumona : - Seguimo• o .,um-
pio .tos .cou~erva •ores. . 

Q Sr. T. d4 MQl~a :. - Quanllo 7 O uo-
br.!I.J.epu~.Jo g!-!14' J.ll~itu .le arg~~n~ntar 
com Cactus sem ifata, ile mod_o q,ue torna 
impos~i vel a re~posr.ta. . 

O 3r. JJrumooo·ak um aparte. 
o $r. ·~~~·d4 Motta:.:.:..~ depois, srs., si 

ós err011 dolpassádoj ustí ficam ó!l de boje, 
tis de boja jú~tíUUat·ao os· .te amanha t! 
a0111111 rl'uuea t1arem011 uw púau adjute. 
uumo ja ti VIl UOO&jliio l)e .Ji z~r. Q en·u 
nlo vo.Je f~er Jurjspr:udeucia, n~ pode 
sdr invocallo o erro ~~&~sa.Jo, como jus-
ti Uc.itJ v a llo e a· r. o l're~eu te. 

Mas, I'JiliSali~o ~ CÔQ~í~ lérnr. o ~roj~~to 
nAp Ja ,so.~ o 'poiltb ~e VISta coust!tóliao-
nal, ' llorem econômico, Sr: presadeote,· 
eu lame!lto prutun<lameote que as i:ar-
cuuutaucias Uuauc.:.eia·as lia nossa vru-
v íuc.a u!W permlttam que orgaui~emos 
a força JlUblica como é .Je misto~a· , Jlólt'a 
que a au\Oril\!ldll, queja se acba moral-
11ttlnte Uo .Je~Jl(estagaalla, t i v esse a.J 
me:~os meios J>bysicos sulflcientes, tios 
quses ":iu lesse ~JSpor !lempre que appa-
rt~';;easem ..:ircunfstancias que reclamas-
SJIII o empa·Pgo de taes meios. 

Mas, Sr. prlisideole. attenden.Jo a que 
nilo p Jdt~m~s c1ol:r.ar de ter em graude 
cou-ta:o elomento Uoanceí~o, e que toda 
o qoa quer. de~veu. por .ma i~ jus.ta e 
ra, sa vel, uec.;ssana me;s_mo, que ~rja, 
11J1o v.Ne ultrapassar o~ meió~ do ur-
çan.eato, eu nao poll80 abste_r-me de 
obseriar que, nestas circuau~tancias, a 
aasemblea provincial de Minas ou antes, 
a digna commissâo de força publica 
etev.e D? § i.• . llo ar~. 5.• a quoLà de 
20 c•Jnto~ • . con~tg_nada ahi para o enga-
jamt~utu .Je pai>saoos, a 42:0004000 rs. 

:lr: preaident,e, -seguQdo o projecto em 
dü..:u~sA.o, a Corça publica para u anuo 
que vem consta râ de mH praça~ do cor-
I>O dt1 policia, lllO da guar.Ja urbana, 
00 da eompanllia. dfl Jinba, e 20 do 7.• 
b.~talh1o de linha que existe nesta pro-
vancia. Ao tod•> l,llOO praças. 

Alem desta força, que eu a_ceitaria, 
como djsse,se os euCa·e11 publicas compor-
ta~~em, a ~mJn.i~ao no § 2. ~ do art. 
6.• lia mais 4~:000$. ao pr11s1dente da 
prov in~:i a para eng-.ljamento de paisa-
n·ss na~ 11i versas Jocalídades, lbto é, 
augmenta em mais do dobro a verba 
para e11se fim decrstada na lei de for -
c;a· vig<JDte. 

!Sllo posso, Sr. presi.Jenle, deixar de 
pronunciar-me contra esta augmento, 
j:s por que, como dtsse, as nossas cir-
.:umstancias financeiras n&o o permU-
tem, j 1 porque sou infensto à ide& ds se 
t~ü·eiar quauti~ avuitallas ao s over-

• • 
n'l ,Par:a d11s~o~~.el-a.s .c:.•mo .~nten•tk · 

'fl(ito par'eée: úma abdaeaçAo de nossas a t: 
ll.trlbuaçõds. Nos~ 11rhileira prerog~tiva 

eon.:irste · na 'impoa1tanti'ssima 1t.Uriliu1 -
çâo de lll'pllear a renda da provi uuht 
&:! ' deapeza11 qoe reeuobecemos urg.;u -
te~ e, eutretauto; vamos dal-a au pv<Jer 
executivo! 

Ai.elll <.t~ que, &s·. presi~en~. parece-
me uma verda.leJI'lfo incohe rncia tla as-
~anbl~ ou da commissAo de' força, em 
Ulll ''!>Pólo invadir 3:1 att'rillllíçõe~ olo 
in-é3~Cíf!P:'le ola província. tiraudo-lbo a 
oo'rrtd*·çao du emfírPgatli>spubiieu~ a•ru-
V\nciae.s, que pu r' (ei tbe comp&te. e Ptn 
outro iJOu tu i r dar-lbe 'ttribuiçào f Ua, 
que ullu 1-u.te uUenar, q ue é lu trau.fu· 
1., vai" • • • 

Passarei a ClDSidera r o projeetq sub 
o ponto de vist" tt!Cboico 011 militar. 

O r"laturio llo S~:. vre>i tente da pr"-
viu..:ia qua~i que oo~ desan ima a c>te 
respeito, A lei dt1 fluçau do fon;" 
n~o cvos~tgrã uma idt~a que p.1~sa ~ur 
lraiida ~owo· me}hôrameutu disciplinar 
011 militar; eutr..ttau\0, o estado da 
futça publtca enCre uó~. St!guudo nos 
info• mo.~ S. Es.c. o Sr.. p,reHideote tia 
I'.I'OVlucia, é o' maill d~auimador, 6 o 
m4iS cOULI'ÍStalor ~OSSÍV<!ll 

Logo D'1 1 • vag ioa do seu rela torio, 
diz S. E xc. ( l.J): • • 

c(jada llta ma i~ eseabros<J s e tot na 
o policiamento dé algumas das no;~as 
ciJalles. Numas o crime se levanta 
tau tu mais a lta u.,:ro,quanto vê a au-
torallado sem r.1rça para reprimil -o. 
Noutros é a propria força publtc.:a, 
quo, em .vez dt1 mau ter- se no t~rreoo 
da l . .i, dá o trate oxemolo da ãe;o• 
b~J , .,ucia e da desordem'. • 

Esta conceito, tão desfavoravelJ :~r .• 
a força publica, o t4o de;animallut· 
~ara os auiuoiros, é a_iu~a reproduzitlo 
no mesmo relato rio, a pag. 73, nas 
segui.nte~ palavras (/é): 

cPor occasillu de us'ar desta autoai·a-
Çâu ~a tla l!ii n. 2dl 6 de 2~ de Outubro 
de 1881, para reforJnar o reg. n. 85 
de 15lle Abril de 1879), procurarei sa• 
nar a~ i rregularitlª'~es e defeitos que 
nascem da organisaç§o a,ct u.al, apro-
vei taullo-me dos dados ofl'erecidos pela 
exper ieocict. de muitas r~formas pelas 
quaes tem passado o referillo COfiJC' , 
Í$80 com o Hm de levai-o ao oi vel oi e 
moralidade e pre~tigio em que deve se 
achar, para o desempenho desa:t mif· 
sAo. ,. 

O m11•m~ concdÍW, a me3ma censurà 
de indisciplina ila força actualanoute 
exi~tente . 

Seu do a~,lm. Sr. pre;idente, eu c·n-
tell,fo ~ ue ó a :.a~Saoentó da f' orça pu blic.& 



fANNAE.&. 
nâo t rarâ . conscquencia nenhuma boa, 
porquo o mal está, por assim dizer, na 
propria organiiaç;lo aclual do corpo 
e, para remedial-o, S. Exc. ralla em 
necessidade de reforma. 

Isto posi.Q, do augmenlo do numer.> 
das praça' decorrerão até inconvenien-
tes. porque "~ corpos, quanto mais 
uumerosrs silo, tanto mais diiHcil é o 
acquisaçllo rio pos.soal habilitado para 
elles o tanto maL1 ditlici.L é a sua fls· 
c a lisaçllo. 

Sr. presidente, a questão de saber s i 
mais valo uro corpo menos numeroso, 
porem mais mora lbado e mais disciph· 
amdu, ou si , pelo contrario, um corpo 
maior, porf m sem essas qualidades, é 
uma questtin re,olvida desd'a aotigui-
da•lo. E' .d'csd'ella sabido o facto de 
Xerxes com um exercito do tres mi-
lhõll~ de b\lmcns ser derrotado nas Ter-
mnpylas por 4:000 lacedeUiouio;. 

A moralidade,& disciplina ~ilo o; ole· 
me atos cons titutivos da Corça tanto dos 
exercalos ,comodelquaesquer outros cor-
pos somethantes. (Apoiados). 

AS!im pois, Sr. president e, eu, com 
quanto ntlo negue, e nem queira negar a arlminis traça.o o~ meios regulares do 
vida, o soja este lambem o pensamento 
de meus collcgas da minoria, porque 
só queramcs razer uma opposiÇllo con~ 
sta tucional (apoiados da minoria), quo 
n:Io quer Lornar~se faccios;~, que com-
penetra-se J os seus direitos, tao bem 
como dos seus deveres .... 

O Sr. X. da Veiga:-Eslâ na indolo 
do partido. 

O Sr. '1'. da Motta .... e q~e de nnda 
~e teme tanto cromo de um governo die-
tnlorial , eutrehnto não darei mou voto 
para o ougme!llo de .uma !Ó p~ça do 
curpo do polieta (apo~ado do S1·. X. 
da Veiga); porque vejo que o mal 
pracodc, nilo da faHa ~e .homeu~. po-
rem sim ria falta de da~caphoa ... 

O Sr. H . Sales:-Principalmente da 
insufficieoein da rorç1. 

O Sr. T . da Motta .... e a indjscipli· 
na cunserv~dos os actuaes moldes, a 
m~sma organisaç!lo do corpo, os mos~ 
mos officioJ.e$, será tant.: maior quanto 
muis nu moroso for o corpo. 

E principalmente arasto·me d~ no~ 
bre commiss4o quando· eleva a maas do 
dobro n quota para o engajamento de 
palsunoi e a entr~ga. â . discripç:lo do 
vro•idente da provao.:aa; asto peta ras!o 
que j a expuz. . . 

Alem diGSO, Sr. presadente, como J& 
tive occasillo de dizer, baveoJo prodas-
p981ÇâO para se ir alem da lei , tanto 

assim quo no eurcicio liquidado houve 
um excesso do mais de 117:000$000 só 
na rorçn publi~. :irmueroos o poder, 

•q ue assam tão prupens~ se mostra a 
abusar, de meios ainda maiores do que 
uquelles de que elle ja dispõe; é como 
quo querermo~ a milaturi$aÇllo dot pro-
viocia. 

O Sr. H . Sales: - Dopois dizem quo o 
governo nao toma provillencias. 

O S1·. T. da Molta:-Lnstimo que os 
meus nobres collegas da malorln Mo 
nos nuxiltem todos parn quo juntos 
con•lcmnassemos estes actos de axco~so, 
por parte do s overno, dns autorisações 
que lhe ~:lo dadas pela assemblea. 

Em quanto, Sr. presidente, esta as-
semblea antecil'ar defezas e negar :i 
urposiçao todos os rneios do osclnreci-
mentos subrl) os negucios da adminis-
truçl!ro, as cousas andarito mal. 

O Sr. H . Sales:- V. Excs. tem no-
gndo urgeucin para a d;scussllo de seus 
('rOprios req uerimenltls. . 

O Sr. T. da M otta:- hso ja foi por-
rei ta mente respondido 

O Sr. H. ~ales:-V. Excs. pedem 
inforroaçOes que realmente n1Ioqu9rem. 

O S1· . T. da M olla:-Sr. p1·esadente, 
noto ainda algumas anomalias neste 
projecto. 

E' assim que elle, p1rtindo do uma 
commissao do ~eio da maioria desta 
casa, ma i o ria que todo~ os dias faz 
declarações de in teira confiança ao pre· 
sidento da província, mio devia eatar 
em desaccordo consideravel com as 
ideas da administraçãO\ 

O Sr. H. Sales:- 0 projccto està tal 
qunl a proposta d.> governo, nao houve 
altcraç:to de uma 1·irgula. 

O Sr. T . da Moica:- 0 governo pede 
para a guarda urbana 150 praças e o 
project•J da commiss1o dà 120-. 

O S1·. H . Sales:-A proposla pede 
120. 

O Sr. T. da Mofta:-Eotilo menos 
compreben.sh·el ~e torna isto,porquu no 
rel.,aorio o governo pede 150. 

Q Sr. H . Sales:- Ja vê que foi al• 
gum equivoco da secretaria no lançar 
a proposta. 

O Sr. T. da Motta:- Enttlo o presl• 
dente arrependou-~e d"aquillo quo 
dis<o no rolutorio, mudou do opiniao. 

Pelas con,fderaçire> reitas, Sr pre-
sidente, vê V . Exc. e a casa quo gran· 
dos d~feitos existem no pr••jécto do 
força publica; not9i a sua inconst.itu· 
cionalidade, notei quo não ntlende :lS 
condições financeira~ da provincia; 
notei finalmeotequen4odâ o mínimo re· 
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modio no gunde mal que affiige a força 
publica, mal reconhecido por todus os 
pre,tdeotos de provtocia e por elles 
olt!nunchtd·ts em sous relatorios, isto ~. 
a fllhll de di se plioa. 

O di$LÍocto deputado que precedeu· 
me na tri buoa, procurando destru:r a 
~ultda , rubusta e bri'huute argumen-
taçao quo foi aqui aprest~utada pelo 
meu i Ilustre collrga q ut! rompeu este 
dcbatP. , fez algumas considerações, a 
quo vuu dar l·gei ra respt·s.ta. 

E' a~s:m qne S. Exc., fazendo jus-
tiça au meu distincto correligtuuado, 

' em ras4o do mudo porque eocar· u us 
quo:~tOe1, provocaudu antes o •studu 
oclla~ do que fazendo cen~uras, dí~se
nos, entrotnnlu, que e-~ meu collega 
era IDju.to quando ultrtbuta à a~em
blea 1.u no governo a culpa da demora 
da d tscussau da le i du fo1 ça este ano o. 

Dis:.e eu t1o :::. lhe. que esta occusa-
ç\•t teve• tia â muaOJ'ta , p• rque e. ta 
uavia n•queri••o o adiumenlo d11 dt$· 
cu.sao de~so projtcto até que fu&$8 dis-
taibu ido o r cl11torw da pre.idencia. 
Ma~. S r. presidente, a ceuaura pro-

cude perfeitamente e o honrado dovu-
tlldu da maior ia de tudo ••ào a : pôde 
destru ir. 

Di>se S. t::xc. que o relatorio nada 
podia udiantn, que podta utus discutir 
a força publ ica ind .. peudento dello. 

Eu uilo penso usun; do relatortu é 
quo se det•r .. hende o ~tad•J aclUa l u:lu 
tÓ da força l'u tthca, como dos negoc1us 
da JHOvlncia;porlanto, é cJle uma peça 
lndispt·osavol para rurtnarmos nus o 
jutzo a tespeitu de qualquer d'esses a s-
aumptos. 

Dt~:o S. Ex c. que o rola tor iu na. o é 
01 cessa riu, pu1 quo llou v e a !JUblicaçilo 
f, ,,t.a 110 jornal uf!icial. Mas sa be .S. 
Exc. o quanto é incommoda e dif!icil a 
l<~ tlura de ct<rto.:~ tratJalhos uos joruaes. 
Não se pode por ella fazer um c~ludo 
serto. As propr1as uovellas e r"man-
ces perdem muito de seo intere~e l'u-
blicados em j 11 ruaes; a leitura nlo pode 
s .. r st•guida, uao pode ser muito pro-
flcua. 

D•s~c ainda S. Exc que os relatorios 
eão s mpre os tnl!smos, nada ad iaotlm. 

Nao ~sta ria na inteuçl!o de S. Exc. 
fu~r uma accusnçao de falho, dt! mnn-
ou, do m~ompleto o rela torio da pr osi-
dcucitt .... 

U Sr. Pa'i.:cdo:-Estã claro que ollo. 
O S1·. 1'. da M otla. .... com quaolo de 

suas palarras se podesse deprebeoder 
isto. 

O Sr. Pai:cao:-Nio apoiado. 

O Sr. T. da MoUa:-N~o mo encar-
reg ' • Sr. pre~ideote, de dize r quo ••sto 
re l11 t.; riu seja uma obro bem acnba t. a; 
en tretanto, ~ra elle a fonte di! escl:tru. 
~;itnentus que t·obamos para a •li:s.u.:~· 
sao, por onde podi;unos mais ou mono~ 
e xuc111mente chegar ao cunhecimenl•• 
du estado em que t.OS achamus qu.11110 
â força pubhca. 

Dts$e aitidn S. Exc quo a difCu··sJ\u 
da furça putJlicu ntlu cumf QOU tar,!e, 
que hu multo tempo pura a di~cu!slo 
ncce>s:uia; porquauto tem ~~ esta!Jolu• 
c :.lu o e~tylu cJ., só discutir-se pulitic;l 
geral u. sb <'tcas1Au, e tc. 

Eu. que acabo de incor rer no reparo 
du nobre deputado, peço licença p~tra di-
zer-lhe que esse retru~pec1o, quo e~sa 
IIJ•rfCiaç4o geral sobr•e a mo rch11 do• ne-
g~ociu• I'Ublicos é coa veuieotl~aima, t •· •~ 
quu vem setu •luvida !Jrt•jectut· multa 
lu:t. ern Ut~cu~ õ~~ do; ta untem. E ).,1 aulu 
pot' B•>a Clln.:lio.Jeraçi\u O QUO O UUSSo lu· 
gi~ ladot· rt-gimenllll qulz dar ll>tn aua-
plltuJe á 1.• discussão do projocto ,lo 
fot ça publica. 

A verdade é que a~ malel'las de\'Cnn 
ser dadas para a oJiscus~llo ja ae ten• lu 
em vt~la o direito que os oradores toem 
de se deson v• l~erena 1nals ou meno~ Dlll-
las i e UÓS lf .t• t )JOUUirliiSUUlUlllll' 11 )ll'á• 
l aca coolmna de rect bermus os lti'••Je~;
tos á ui uma hora, porquu soreuaus J•l' i-
VItdus de nos o ti i reilo. 

Dtsse depoi~ o illustre deputado rc•i -
dcnle no Riu Novo que nl o pode leYar-
se â cuncl usa o alguma as censo r as fe1 :.:15 
I'Clu meu collfg.t da opposiçâo, o Sr. M. 
Fu lgencin,ao guveroo, em rasa o tios nu-
merosos factus do du~ordem, de noar-
cbtn, que se toem dado oa provlncla et 
orn geral uo paaz, porque. disse S. Ex , 
es ta é a linguagem lla opposiç~o u alo 
lodos us tempos, u que o meu cullega da 
opposiç;\o devia pruceder à uma cuu-
fruntoçâo entre a nclual idade e assltuu-
çõ :s passadas, e do!monslrar que agora 
esses factos toem-se aggravllol"l. 

Sr. prllsideut.e, eu nao mo acho habi-
litado com o estudo das situa.;ôes pas-
sad,.s para ostabellcer osso paralhaln, 
por~m , !iUiando-mo pelas coolinuu ~"'•· 
clamnÇôas que vej.t na imprensa o na 
trtbuua , pelo clamur ger al, en tendo que 
nl!o temos I d ' • in f· lizment~. em no11:sa 
hisloria poli tica, epoca mais fortil Em 
dosor•lens, c. imes o a t tentados. 

Alem d'bso,me,m•l quando do parai• 
leio entro a acluulid11de e M eiluaç~ 
passarlus n \o se dot•rohenrlesso o que 
digo, c q 1111 I' a ' tCO f e de To depr~ bcntlor, 
a iuda ussirn não haveria rtuao p;.a·a ~ 
deixar de ro•·olar <'~tes f~&ctos im.:g .t-
la ro<,que >l' •· t lu o!,. nt!o quaai quotidia-
namente, por., u .. " u· sso silencio trar~ 

• o 



como uosequencia a mu ltiplicnção d'el-
l~s ao infinito. 

Depois i'rJCurou o nobre d, pulado 
demonstrar que não tinbão proceden-
cia a• apa·eciuçõ;H do me, collega a re-
spo:to dos factos lamentaveis do A•·a~· 
suuby, Oaamanaiua e H.to No vo, 

:-ir . pre Houte, comprebendendo que 
devo ~or breve, não (arei u apreciação 
d'eates factos isoladamente. 

Porem, log .. em relação ao primeiro 
facto, as des 1rdens do Arassuahy, das 
propria~ palavras do nobre deputado 
ao devrtlbt<ude que o procedimeuh da 
admininraçao nll.o pode ser isento de 
censura 

Disse S. E1c. que, C!>m a remessa do 
contingente que para ullí fui e com a 
demissão do delogado de policia e do 
promotor publico, cessarão completa-
Jnente as de~or,Jeus. 

Ora, se com estas providencias ccs· 
aarllo Oi d sturbil's no Arassuaby, FOr-
que toot ivo não furão ellua tomadas. a 
prancipiu 1 Nlo era evatlontemente an-
uflicien&.e o destacamento romettido 
sub o commando do aiCeres Evari~toV 
Porque a administração bavi11 de l'S• 
per.11' n repro·~ ucçllo do~ factos lam?n-
ttlveis que alh so dertl, a ntes ola 1da 
dest-J officia l e desto destacamento e 
que ainda forão aggravados com a en-
carcernçll.u do commandanlo do desta-
camentu f P<~rque o g.,vor oo havia de 
aguardar novas ameaça~ no juaz darei to, 
novos per1gos do confiagraçtlo daquella 
cidade o o desprestigio da u utoritlade do 
sove ruo da província, p tra eutdo to-
Jnnr medidas sufficionte:.f 

Se o pre~ideote tiveMO man·lado o 
d lit&Cameoto sob o com mando de Uln 
o licial que f.,~() n~umir a jurisdicçll.o 
OoJ ddlegado e oilo commissiuoado a om 
t' elegado desordeiro .. 

O St·. T . L·•ge:- N.lo npoíado. 
O Sr . T. da Motta:-Nilo fallo em 

m11u st n titlo, quero dizer que u àele-
g .dll estava envolvido nas de.orde~ e 
n :lo q1.e seja habatualmente dosordear?: 
, .. era d : esl'erar q uu ns co usas não_ tt-
vessem 10m.•do tão g randes pro1•o:çoe~. 
Porem maud.,u-se G ou 8 praça~ s_ob o 
com mando de um alfe res commuHona-
4u ao delegario, qu~ esta v a on \'OI-
Tido n·1quelles ncontecunontos. 
1 O Er. Paixao:- As praças forão com o 

olflcial. que assumiu a delegacia . 
O Sr. X . ela Veiga--Embriagarão 

as P' nças e pozerão o olfici~&l na cadea. 
O Sr . T. ela Motta:-Por essa ucca-

a:l o, dosse o nobre deputa·lo q~e. em 
srapde f&rl& a çulfA .era dO JUIZ de 

....... 
d rei ti> tio Aa·a-suahy ,pur que, em regra, 
os juizes, quando se (IOI'UIO bem, gran-
gotl•• a I!'Stima do> povo. 

E' preciso sabor, Srs., do quo na tu-
reza é u I ugar e em quo condições estâ. 
Um lugar ondo o juiz ja encontra o; 
crunlnosos ex \l ltaJo;,u desurdorn impe-
randu,o propo:~i to do primeiro actodejus-
ti~a que prallcu, cabo em gt~ral nu des-
agrado do grande parte d11 população. 

Mas, Sr . presidente. quando asstm 
foll&e, ou estranho quo so pr..elame oe:·· 
ta assemblea ao 1 OI'O o direito de le-
van~ar.~o por esta furrna contra a au-
t Jridatle constituída e coagil-a, pur 
meio de desordens, a abandonar o seu 
cat·go, 

o St·. Pat.~ão:-Isso é um prodacto de 
su:1 imaginaçd•). 

O Sr. T. da Motta:-:-V. E1c., procu-
rando uma justaHceçllo para os desor-
oletros. eoteuda que vroclamava a theo-
rla 1e que elles podem lançar mA o 
destes moaos pa ra se livrarem de um 
juit que julguem mao; vor que em outra 
nypotbese nada slgn iOCii o que V. Exc. 
dtsse. 

O Sr. Patxdo:-Eu apenas quit dizer 
que, em grande (1arte, o J uit era o reS. 
I"JII~a vel. .. o sr. 'r. da Molla:- Oom relação ao 
facto barba ro que se deo na cíd~~ode da 
U•amantioa ,' <lisse o nobre depu tado que 
o governo, procurando informar-se, sou~ 
be que o reo estava sendo processado e 
que, por tan to, e$tnva o negocio aff'ecto 
ao p<>der judiciar io. 

Mas. Sr. pt·esldento, é preoiso saber-se 
quo estas jlrov adencias forllo tomadàa 
muito tardiamente. 

o g,., Patxdo:- 0 ptesidento tomou-as 
logo quo suube: não podia razol -o ante,s, 

o St·. T. da Motta: - Admira-mo que o 
goferoo seja semvr'a o ultimo a saber 
tle tanws ractGs irrcgulues e anarchi-
cos, quando o governo é, como um Argiis, 
do Clllll olhos. cujas vistas se volvem para 
tod"os os lados da proviocla. Tem · elle 
autoridades em todos os pootOll, dis~Oe 
de danhei t'o, dispõe de todos os metus e 
entretantu é n utumo que sabe de q\lan-
to é desagradava!! 

O :)1• Mortlhzsolm: - E' por que nllo 
da ouvados aos quea1urnes da imprensa 
conservadora da capital. o g,., T . da Motta: - Disse o nobre de-
putado que, tonto o estado dn pro\·incia 
nAo é tAo anarchico, como pintou o S!· 
M.Fulgencio,que esl& nosso collt>ga vem 
da extremidade da provi nela até aqui 
sem 1otro·er assaltos, por quo S. Exc. é re-
speitado r d_a lei. . . 

Sa·. prestdente, entre ~~ :.~r-.se que na 
província a segurança tudtvtdual não 
ossâ garantida o dizur-se que na J!U" 
vi nela um individuo nlo pude na~ar 



• 

sem ser at.?.cado, hn uma tliff'eronça im-
monsn. 

Cuntinuou o nobre deputado dizentlo 
que uo~ dOSllrdens da vrovincia orao 
devidas á blla grande eJ.ton~ão o ao 
facto de nau se prestar11m os uo~sos 
cuucioladAo~ a exercer os cargos pu-
bllcos, Eam grun<le remuuoração. · 

Sr. presitleute, eu uâo ~uppunha q ae 
estj vesaetnos em t4o mas circumstan-
o•a•1 quo o patrioti~mo entre nó.i t i-
·vos~e desnvpnrecido por esta forma, 
que tant , tiv~se descido o thermome-
tro, j• nllo 4igu do amor á putria, ma11 
•lo amor propri '• por•1 uo t~.~do! nó11 per-
detuos co:n a Calt·t de segurança. 

O Sr. Paixao:- Pois O>Sa é a ver-
dade. 

O Sr. T da Motta:-Mus, Sr. pro-
sidomte, nlo IOCJU o nobre dt?puta•lo, 
tahoz involuntariamente , em uma 
uut~a ras:Io 'I uc, a m u ver, é n cau-
s·t (H'Íncipal dn~ tlcsorrlcn; da vro- • 
vtucia .. do 11aiz; é a mà es~olha dos 
ugontus IJ" a11tori.lade l'u!>liua. 

Eu acabo de ler um oi•Juumonto, om 
qno se diz quo um subdelegado, r o-
cubeudo om cr uninoso tle roorttl, dui· 
xou ·o Ir tranquillamente para sua 
c:ISa, o que por mais que se l<nlla in-
a.i~ t d , e~se homo.un ai uda não Cu i pro• 
co~~ado . 

Or3, r . prE!.$ídente, quando as au-
t<>r i•lade• publtcu ~e .:oovertem em 
llrot·eCL-•res do crim no~os e aSSa$~iuos, 
d'ondo ha d11 vir a roacçâo, a garantia 
tle nosso• dircito;7 e curou a nossa ~o
ci.d:lde o \o ha do se barbn1 isar1! 

Pas>aadu o o 1bre dop11 ta• lo depoi11 a 
considerar o prt~j~cto· pelo lado da sua 
cou~titucionahua,J,o, •li·so quo nllo ha-
YHI bons argumcmo; para ~U$tentar n 
u).,atilucínnalidade do mesmo; que, en-
lretanto, nilo via grandes incon veuien• 
t t1s em ser dada a direcçáo do corpo 
de urbao. • ao chefe de policia, pois 
quo des'a att r ibniçâo so p >llerillo re-
sultar inconvenientes t!m cp•Jcas anur-
macs, excopcionaes, em cas<> de con-
ftict.J enlre o p,residcote dn província 
o o choro de p:Jlicia; e que ist11 era 
uma hy(lotlleso d1ffic 1 do reali:!ar-se 

.E' verdade, Sr. presidente, que as 
lei~ ull:o devem confundi r cuos nor,. 
mallS cmn caso• anormaes, e devem 
ser foi tas para aquelles; mu lntnbem 
li .. Ntn prev~r Oi anormae"S. A hypo-
tlwsu do uml deJhar mo:lia out ;e usas 
du.ts uu lorida•les deve ser prevista 
p·Jioi logi$lador; pois que é pos$1\0 el. 
~utrou depoi1 o nobre d~ •. utado em 

la'l•s çooStderaçlle$ para demonstro~r 

• 
quo deve ser augmon tatla a rorQ3't'll• 
bl!c:1 om nossa p:ovincia, dizando •1ue 
n falta rle·disciplina é devida mcs·uo 
ao pequeno uuroero de praças. 

Atnda aqui, Sr. presulente, tenh.o rlu 
rApetir a mesma consideraçAo que ba 
poucu fiz, i>:o é, que o mn 1 vem lia mt\ 
esc• olha de pessu:~ l pnra o corpo e uâo 
rlo numero Ula:or ou r.umor do praças. 

O 11ubre deputado disso que os desta-
camentos muit•1s vezes procedem mal, 
por'lue onlinari amente silo comullltHin· 
rlu~ por nm caiJo ou forriel, quo ullo 
lh e~ po•lo dar a precisa llísciplina Mn~. 
!'U. , n :ué a p.atente mnía oltvada que 
dà mais moralidade, in:elligencin otc.; 
podo ser cabo o cummandllnte e blstan-
t9 moralisarlo e iotell ig'lnte. 

Alem dtsw,o nobre deputado lem~rou 
ain•la augmontt> de sC~Ido ás praç·1s, 
para assim tormoa soldurlos melhores. 

A tdea é lloa, ou concordaria , om 
el!a, se fus o po~sh·el ; mas as OO:i.'as 
conol.ções financ• iras nl o possimas, L:lo 
mfls qu ll dcix .. se rle att~n•ler a uoc.·s· 
shlaoles urgonlcs, por falta lia dinheiro. 
C•atnu, J.O i~. augrnentar-$e Agora o nu-
mero d'l s •lda•los e o ~ou sol•lo? 

Pa•suu o u bre tlepntudo a ler dii'Ct'• 
~os t 1pico~ d.. relatorio !lo presidente 
d:t pr.,l·incin para !JrOvar que as auto-
ridade~ que:xam-s.,, e coro rasâo, de> ta 
fuI to dtJ forç 1. 

~l as, Sr. presidente, alem de outras 
coas:d rJçõ~s quo ja fi:.: para provar 
quo este augroouto de força é imp05si-
vel no eslado actual, outra. rasllo nintla 
hu, é que a força publica votada o ao no 
pas,ndu n:lo f,,j realisadn. o quadro do 
corp , nno so co:tlpll!tou até agorn. 

O:a, se ollo tem"~ pessoal habilítndo 
p:11·a numero mJnor , c amo o consegui• 
remo~ para numero maiori Ser ia uma 
doopcz 1 até prejudicial a que se votasse 
par.1 augmento do corpo; pm·•tue pJde-
r ra t~r apvl iceÇlo mais util. 

Supponho, Sr. president e, ter. na 
medida de miuhas forças, dado rG~· 
po.- ta ao b. ilhaotu discuno do nobre 
deputado res'deote no Rio Novo. 

Supponbo ainda que, nlo com o bri· 
lbarrtismo dos oradur es que me prece-
d~r ... m (não apoiados) porem COID Cr:IO• 
11uoza o clareza, expuz rninhas ideas G 
do partido que tenho a honra do repre-
sentar nes1e r ecinto (muüo bem da 
minorr.a). 

St· prea.dente, como tive occu~i:~o 
d., dher por V!'Zó!S, as DO.,US CÍI'llUIII· 
stancias, q 'IPr em relaÇão aos Jh:;;··~i •. s 
do li:itadu, c1 '"r l!tn rolaçllo aus ti a 
pa·ovincia, Sà • tl'ls!<:s; o oem dos r·~la· 



~rio~, .!l•m das discussôes, nem dos 
JOrniéi Cl,e parte.alguma, em fim, em-
que se trata dos negocios publicas, se 
vê remedio ~rlequnrlo a Ulo grandes 
males! 

AI· m da ralta do dinheiro da falta 
deaegurnnça e trnnquill•dade: da pnz e 
da ordem no interior, o quadro som-
brio de nos~a situnçlo é ainda enuegre-
cido pelo phan,_tat,~~~a .ele• uma guerra 
po~:>i vel. 

Neatas ctrcom.!anciu, eu entendo, e 
tem-ee di10 por nzes na casa, que os 
do a partidlls, mantendo-se cada um no 
t"rrenu dos s !U S princípios, devillo tra-
tar de ~phr1imar-~e no do palr•otis~l o , 
p11".1 coiljliràrem os gra·ndes pe'rigos 
que·ameáçlo no:aa patria ." 

Mas p~r~ b to é preci$0 que o paiz 
nllo se dtv1da em vencedores e venci-
dos, é preois-1 que o guaoto pnrtidario 
nao pose >Obre uma grande parte da oa-
ça .. ; é preciso, emft m, que os modernos 
moldes, de que talito se ralla, se coo-
vertllo l'm uma realidade. 

Só asstm, Srs., ~ode rcis conquistar a 
confiança riaciôoal, sem a qu~~ot Mnhu111 
governo é f,Jrte, nem pode dar boa di-
recção ans oegoc:os publicos. 

Só aa1im teremos gurant·do o nosso 
futu ro,que tão anuvia!tose mu~tn;•ó a~ 
sim r.oderemOS COnS('guir que·a bandai-
f d de oo!sa pat ria, ja molhada por tan-
ta~ lagrlmas, não se co o vt'rta em suda-
rio linto de ~angue dos r.osso~ patric:os. 

(J'rfuito bem; muito bem. O orador é 
cumprime~Jtaclo por alguns de seus 
c'ollegtU). --31." SESSAO ORDINARIA AOS 18 DE 

SETEMBRO DE 1832, 
PRISIOINCIA DO SR. BARXO DE CORO-

MANOEL 
SUMMARIO. - Exnota:~n. - Parecoree. -
Ord~ d4 di;z. - ReproaootaçMs.- Eacola 
de ph•rmacia.- Add itivoa.- Obtorvaçõea 
doa Sta. C. Seoa, S. Peixoto, Drumónd e 
Velloeo.- Poetoraa.- Eopobo cootral.-
Obaernç<lea doa Sra. P&i:do, H. Sala., S. 
Forraz, Meoelio e X . da Veiga.- Projoctoa. 
A '-4 11 horas da manhl, fei ta a cha-

11!' ''*· acham-SJJ presentes 33 Srs. depu-
tad.~s, faltan do com causa participada o 
Sr. A. do Amaral e sem ella os Srs. To-
cant ins e Bias Fortes. 

Abre-se a sesa&o. 
E' lidá e ~pprovjlda ~ acta da antecE· 

dente. o Sr'. t . • Secretario dà conta do se-
gulnte · . 

BXP&DIINTE. 
Olfidol. 

Um do secretario do governo, remet-
te!l1o a l>rôposta de or'*mento da cama· 

rn municipal de Onldas -A' comml~llo 
de latenda municipal. 
. Outro. d,o m'!:'mo, rel]lett.elldo o reque-

rtmen to, 4\m qud Manoel Francisco de 
Frettas (Jede- tillívio' I! e 111ólta ·em que 
incorreu, como conservadôf de1'estradas. 
- A.' .2.• cqmtbiaslo do fazeoUa! 

Outro d11 mesmo, remettendd o' reque-
rl.monto,em, Qlil!l Qernar.Jino ·Duqu&- Ma-
xtmo da Rocha pede autorlsaÇio para 
se~- l.he expedljlo dif~l {l!llft dq pharma-
ceuttco. - A· commtssllo de lnstrucça., 
publica. 

Outro domésmn, enviaôdo o r8Clueri-
menfo. em que Francisco l'.uíz Ma·ría de 
Bri to prorõa-ae a lilfjlflar tacHygr'àP,hia 
apa alumnull que fore tn deslgiladós péla 
assembJea.-rA \ commiss4o de loatrui:Qlo 
publica, . 

Outm do mes~. communic:~ndo que 
S Ex. o Sr1 prestden te da provinclt. re-
ceberA ama.nbÁ,á f hora da tarde,. CQJO-
~isslo ~ue .t~.'P· de_l,ya.r:,.Jei~,à· aavÇçio. 

O ~r. Preffdertle .nomea para, ~sta 
CQmnmsllo os Srs. Drumood, Meoelio e 
8. Pernu:. 

Represenlaç<lo. 
E' enTiada á- mesa pelo St. Rocl\a 

Franco uma dà1me11a ailmitilstrati.~a 'da 
urdem 8.• do Mnnte do Oarmb da êidáUe 
.Je Sabará, p<-di 11do quota para u •obràs 
de sua capella. -A' 2• oommlsslo de fa-
zenda. 

Parecet"e3 de commús6e1. 
O Sr. José Rufino, por parte da de 

rodncç4o, oft'arece redigidra afinal 1 os 
projectos os. 61 a 63, 65, 66.' 68, ·00 do 
corrente aono; 208 e 257 dé 1879~ "' · 
~-os Dr · .~ .. b · • · ·- r . u~n ... requer e o t .. m )'"• 
geocia para approvAçllo destas' redac!-
ções. . 
~ntrando em discu•sllo, sllo ap,pova· 

O Sr. M oretssohn, por parte da de 
pontes e O!tradas, oflerece para 2.• djs• 
cussAo oa prnjt ct"os us. g, e '78; o Sr. 
Gustavo Peoh.a; por parte i!a n:íe~lna 
commissllo e da de podert's ,n'ft'et·ec~ para 
o mesmo ftm os de os. 264, 275 e 185 
Ficao sobre a mesa para a orderh do~ 
trabalho•. · · 

O Sr. José RufiM ofl'ereco para 3. • 
discussl o os projectos ns. 104 e 40. F"j. 
cllo sobro a mosa para a ordem dos tra· 
balhos. 

ORDEM DO DIA. 
Repre$enlaçô'és. 

A requerimén·to, de rreférencia do 
Sr. H. Salt's. eotrllo em discussao1 'às 
representações' emanadas das ipdi~_ç~ 
os. 7 e 8, que silo approvadas. 

O ~"'· Drumond requer e obtem 
prerereocia para a primeira diac!usSid 
do projectcrn, 2015, depdiá 1la l:onolo~ 

• 



ela 2.• do de n. 10.1 o atlditiVl'S e d.a 3.• 
do de n. 122. 

E1cola de pharmacW.. 
Contiou.'\Odo a 2.• d:scu6:1AO do pro-

j~ct·J n. I 0:3, creando uma cade_ira ela 
toxículogia o• escola de pbarmacia na 
upitd, é upproV!Ido o urt. 1.•, cuj•L 
di~cumo ftcllra ~neerr•da na ultima 

• sesdo. 
Silo approvadoa os art~. 2. • e 3.• 
SegoinflCMtl a discussau dos a•lditivos, 

ailo llpprova·lut o• de os. I a 13. 
· Entra em discu:!Sllo o ele n. 14. 

O Sr. C. Sena diz que • cummis-
r& , de instt' Ucçlll pu lilica& ja •leu pare-
Olor cuntra um pr<~jectu igoal ao ad· 
•li tivu een dcscu~sa:n, par-.cttr que fui 
ac11ito pela C'l•n. Purtantu, pnra ~ar 
lng iCli, a a•~emhlea& deve rnjeit ar o ad-
ditivn de que se trata. 

O Sr. 8ale• Pelxot.o1-Sr. 
nr<>sidoo to, u att.liti v .•. aprusenta·lo l'ur 
um do~ meus nobre! cnlle~as de.•ta 
banc11da julgo com justiça que turn 
rustlo d11 •er allendiuo, uma Vt>Z quu 
tr~tta da oroaçau de uma e. culu ouc· 
torna para adultos na cidade do Ser-
r '• cidadu iudustrio<a , cujiL moci•laclto, 
em sua maxima parte, occupa-~e com 
trabalho~ rnucanicos durante il flill u 
eleva ter meio~ de ínstruir.se á n11ito, 
tle exercitar o seu esplr •to nu cultiv.. • 
da ' l .. tra•. 

Srs.. SJ a in~trucçllo vublica &ta 
tio precon utla _uo. impuri~ o esvecilll· 
mente n 1 provancta dt~ Mtn~s Gerao s. 
deve ella estender-se' 'a todu~ aquel-
}e .. que po lerem aproveitai-a. e o ad-
ditivu ofl' .. recido p •r meu distiocto col-
li!gn da minoria propurciuua um 111.11io, 
co n a creaçao de u:ua aula nncturon, 
IJara uc,uulla muci•latle instruir ~e na~ 
lettras, d~m prejuízo da su11 iodustr a. 

Estuu certo de que, se estivesse pra. 
,ente, o nobre autor do 11ddit:vu o su'· 
t :ntaria co na todas as forças: por iSEO 
v JU r.Jquerea· o adiamento da discos• 
:nto por 24 bnras 

E' 11poiado e sem debate appr.>vado 
o s~guinte 

Requerimento. 
c R~quoir.~ quo seja dest toado o ad-

ditivu u. ll e adiada a sua discusaào 
p •r 24 horas.-S. Peia;olo. 

S:to appro1·ado~ os additivos os. 15 
e 16 

Eu tra orn eli5cusslo o de n . 17. 
O Sr. Drumoml Ca1. algumas con-

~leleraçõJs, impugnando o additivo pelo 
lu•lo d.t dospeza, po:a que as circom-
Jt~n~ias dJ 1'r.>viocia aao p.>uc? litoo· 

·v . 

geirM Níio ol'rõc-so à ht&á,:g"l,t .:~c!t:t 
bo:e; a s·ua qu~tllo é de despeZ\. COII· 
clun óft'erecendoo !egu:nte reqo&rítnou-
tu, que é apoiado e j>')Sto em di seu ·~ào . 

c Requ,•r ·• qu·J >ejn ~e,taca<!u o 
addttivo n. 17 o atliada a sua discu~· 
silo até que a cntnml.s.~llo de iustruc-
ção public:1 interponha parecer~· bro 
o me.•u.o.-Drum nd . 

o llr. VellotOO r- Sr. presitlonte, 
sou forçado a vir à tribuna, para ~~~~
tentar o ad•litivo que tive a bnnr11 tln 
apresentar á coosiolttraçtlo da as~emhloa 
e que ora se o.li~cuto . 

Agrn•leço ao nubt·e o.lepu ta~u. que mt~ 
prec.~o.luu , o atlribuir ll$ minbaA inlun· 
ções unicamente o Mseju de prestar.c...nt 
a medida proposta. um serviço li pro· 
vincia. 

O Sr. S úe Resende : - Faz jus ii<' 1 i1 
V. Ex. 

IJ Sr Drumond : -Sem duvida. 
O Sr. Velloso:-Sr. presio.lente, o ual-

co fundamento com que o nobre del'a· 
lado impugnou o a<lo.Jillvo em dlacu~•Act 
rui a .Jellcieucia o.Je ,·ecu rsu~ nos cofre~ 
ela ;>rovincia. !das, Sr. pre~idl!nte, o atl-
•lllivu apenas consigna a terça parte o.Jos 
vencimentos aos vrure,ores de ari lb-
metlca, á cujR cadeira ~e nnoexa o cn· 
sino da escl'i i•toraçlo mercantil 0:1s o~
cula~ norma.:~. como retribuiçAo (lei•' 
augmeoto do serviço. 

v Sr. Drumond :- E' uma despeza dn 
mais tres nu quatro contos de reis 

O Sr. Velloso:- Acc:esce que o en~lnn 
rle arllhmeti.;a, êomo se acha estabtole-
ci<lo nas escolas nonnaos pelo art. 07 o.l11 
1 egulamento o. 84 de 21 de Março ele 
lili9, dov tlodo acom;>nnbar os dous anuo~ 
do curso dessas escolas, dá tempo mais 
que sunlcionte para o professoraccumu-
lar mais esta cadeira. 

Entretanto, entendo que este arjl'U• 
mentu do nobre doputao.lo pode ser 4les-
u·uidu pela emenda que vou otrerecer, :L 
qual o.IISJ1Õ8 que asC~&delras de ensinu lia 
escrlpturaçao mercantil sej;lu aonexa!l 
à, cadeiras de aritbrnetica oJas escola:~ 
oormaes, aem qu9 os respectivos pro-
IO$SOre~ porcebam n.ais vencimentos por 
esse lrabnlh", alem do• que ja toem. 

Como acabo de dizor, a cadelr.t e)o 
arilllmetlca nas escolat oormaes e.com-
panba os dous aooos do curso, eoslbP.n-
tlo-se no 1.• nono elementos de arllh/oe· 
tica e no 2 • arithmetica com a ;.pllca-
çlo a exercícios praticos. Esta ma teria 
oao pode preencher o oorso ~e 2 anuo~, 
porque a arilhmetica é uma scleocla 
q o e, como todo" sabemos, vctle ser ensi-
nada em seis ou 8 mez&s (upotaao3) ; ole 
modo que em um anoo e mezes so ha-
verâ re~eti~ões lnu teit. 

O 51·. Prcsl•l.mle:-6 que está atn ,Jí1· 
CU,tlO pre&tolll,.mPOIC é U requerimeUlO 
de ad lameuw. • 



• • • 

O Sr:iVello1o:-As nli•lbaq ·cou-iol<' · 
raçõll!l tonel em n domonstnr que eu nolo 
pos~o ·~-eitar <> requu~lmonlo . r ' 

O Sr • ..Drumond:-E" I!U· retirarei o 
requerimento desdu que V. Exc npre· 
sente umn Pmenda n11:<se sentitlu. 

o SI·. ,, elioso:- Compromqtto-me a 
apresentar: 

Netto• tormos, com~izia, é visto quo 
o professll· de arithmetica pode se ' In-
cumbir do ensino da escriptoraçao'mer-
~:tntil, sem maior augmenttf de t raba-
lho (apoiados); é t!O'menté um acUe-c• · 
1no1 de materia para oçcupay 111' 2 {\nr1o~ 
do curso ·• · · . '' O Sr. X . da V:eiga:-lima Tez qui! a 
medida da v_. Eic. n!lo traz augmon· 
to de despJza, está justificada por si 
mesma. 

O Sr. Velloso:- CómpNmelló-ml a 
apreaenhr uma em~nttà nesse ~entido, 
desfie que o nubre d&pl]l~tdo, ·represen· 
tante do 3. • districto, retire o ~ JU re· 
quer•mento. 

o &r. Drumon~ . t!iz qu~ n 
impugoaçllo que fez a,, ad•littv.Jem ques-
tã•• t•nha por fundamento somente o 
augmento de desp_eza; mas, clesde que o 
seo uobre autor se comvromelte a aprl!· 
:4en tar uma emenda, obrigando os pro· 
fessores de a r tt bmeticn das esc >las ntlr· 
maes a ensinar a escri'pturaçao mer-
cantil , intlepJndente rll' augmento rlo 
retri buiç lo, requer n retirada (lo re-
querimento. 

A c.1sa,sentlo çonsult rda, respl VIl pcb 
nffir ma ti va. 
· E' npoiada e eotr~ conju!1ctam~nt? 
em discus,ll.o a seguwte omen<ln 

Art. 3.• Por esse trabalho nAo 'per-
ceberâ o profe so1· gralifle~tçllo alguma, 
nlem dus seus vencimentas actuae•. 

Sala das sessõe~. 18 do Setembro rle 
1882.-·A ugtcslo VeUoso. 

Encerrada a di~cus~llo, é approv:;do 
o atld.tivo com a emenda. 

São approva!loJ os do 115. 18 n 2"~. 
Entra em d'SCussllo o de n. 23. 
E' apo:ad , . e ent~a cuujun :ta mente 

em diseussllo a ~egutnte- . 
. Eme11da. 

c Supprimlo-se as palnvras-c ootra 
e m S. Pedro de ' Uborabil'ha.- TI'ell· 
ceslau ~ 

Encerrada a di~co~sno, c approvado 
o adJit•vo com a emonrla. . 

Sllu appr.lVados, sem debate, os ~tl!lt
tivo• n• 24. 25 o 26 e pn~~ o proJeCto 
à 3. • dv CUI llo. o Sr. lJrumond requer e ebtom quo 

ste prr•jecto seja redigido em sepnr<~do 
e dd' . dQS a Ih VOS, 

.. 
' o 

• Poslurus. 
Coutill u lu~U<I a 3. • disc)l:ISãO Ju pl'o-

jecto u .. ,12"2; co~fepdo .arttg&6 ad4it•· 
fOS b ~os1uras 43 Cl\luara. :d~ Alienas, 
atluulu em vinulle <le em11od1r, ~o IOOS· 
wo av1•rovadu com a em~nda , · 

Engenho cenf.r.al . . . ' 
Eutra em 2. • discusS~lo o a1·t . ·I. • •lo 

projectln.· 205, que garante juros r· Ara 
á fundação ele. um engtlnho ceiltra de 
canna de assncar na província , o • • • 

O Sr. !t1enetio dír. qne.dao 9,1lpõe: se 
ao pr~jeclo, t?nto .ma:i~'J!Mnft,, é' u.m de 
seus ~ •gnatar10s : mas ·'lu-e1 P!l rA Óâo 
ficar o gove•·M adstrict;, à obrigaÇao,de 

o d' 1-3 .. contra• ar conr um 10 JVIuilo certo e 
determina~o. p.>tlondo appareoer ~ú~m 
ofl'.:roça melhores conriições,- ofl'ere~ a 

' • o 

~egu111t& emen!Ja. • . , , ' 
E' apoiada- e entra. cónjun·ctamerite 

em dis~ussão a ~eguinte""'=' · • 
. Emtnda. '•" 

c No art· 1.•, depol~ da pllla\+rt-
paiz-necrescente~-se-ou· a ;g u~mr;IJI,e• 
lborPs vantagens oiJ'ececet."-:Ai enelio,» 

O lAr. Palxüot-Sr. presidente;cf'e-
claro qll'e voto cunt'ra ' o art. ,1.. • •. dn 
projecto, e o faço por que sei que ,pelo 
governo geral for-.lo destinados viote·mil 
contos de reis para auxilio das empr.e-
lalt de~ta ordem,devendo algo'mas dollas 
SC[ estAbelecidas nesta província. 

Ora, havendo essa iniciátlva por l,)al'· 
te do governo gernl, e não estanrto :1 
provinc•a em boM circumstancil\s llnan-
cei ras .. ! 

O S1·. Me11elio:-Mho que y. Exc. 
estA enganado, a medida. não passou. 

'O S1·. S de Rcseílde:- A provin• 
cia de Minas foi ex•Jiuida cle.,sf! hene-
fictO. 

O S1·. f>aí.ccio.-EI\t tollo o caso, d'tJde 
que a ldea· foi iniciada pelo go,erll<> se-
rui . á de suppor quo, se a -provlpcia 11!1 
Minas nAo1 pOola ~!Ir consrderada :!)fOr&, 
mls tarde o serâ. 
O ~~·. R. F)·onco:-Uouve promes!a. 
O SI·. f~l~ão·1-Aiem qi•so, ~corqce 

que a nossa prov Óela Mo esta em Cl r • 
cumstaocias de laÓçar 001 semelhante 
onus sobre o futurn, quando este n11o 
pareCO tdo lisonl!elro que DOS anime 3 
aulorisar em prezas desta ordem com ga-
rantia de juros, a cad:l passo. 

o Sr. X.cla Vetoo :-Es.~a despo1.a ú ~e
prodoctlvn. 

O S1· l'tútc«.o: - OR bra~.ós para n In~ 
vourn vao da nwmonto a, mtlmonlo fal· 
tando, ns renda!\ do lmperio o princi-
palmente as da provin~ia de Mina.., es-
UlQ ameaça.las com a baixa dn car~. n!l.o 
só pela falta de braços, como PQr.can-
sa de outros concurrenWI!I ··ao- rileréa-
do! eonsumll\ores d'F.uropa, CllllCUrfell· 

o 



~poderosos, qoe vno so desenvoiYénY!ft 
de dia para dia. .. 

O ::Jr. O. •Penfta:'- Maia uma ra~ao 
., ,par~ s~.~n.imr-r a .layour!l (apoiados). 

. \) Sr. f>afa:'lio:~:st, po11, ea1.11m0:1 !les-
ta, •eon·ijiÇõ~. devemoli ser tOulto caute-
lotut' aos•c.:ônfproml1:«>s à cohit•áhfnnos, 
eompr om'III'SOI que nAo, somós DÓ$ qu., 
temos de pa.g-.t.l', porem slnl' as geraçõo!S 
futuras, fi .PY~~~>•er;que ,el!lls lutem com 
dlaJculdádes pà'ra .OfV61-as. 

Su ij'Uirera ant:M, a ~xéinptd db que 
.. 14! tem {eltol ent:ulltraa 'provlncías, que 

Isto los110 iolcia~va do goYen:ao 'geral. 
Nilo llDf~i&o me.mo que a ru)llsa pro-

' Yi-9-C?J,• llej111U,çepLuadll •. ae algl.ttnll' cir-
~}P.~\llll.l:l,~ . .d.e,Jl!Q!beo,tu obrlgyu !'· r o· 
, Y,lu·,lt,l! ~ P •;~~n~~\\l.en.te. fl:t \!'IJLU•I·a, .uAo : 
··~~ll~.~X~~~~~re~.,.? ~sa circ~mstano:a O'.r, lipP.~iiVádu oste projoeto, eÚ estou 
,rev~~Ho• iJ· qü~. vai acontecer. 

01 meu• nobtes ~llf'gu ~abem o que 
acun teceu com relaçlo .ilJ estradas 11e 
fer.N, AA>ncedida pe)a &Stetnblea a • SUb· 
Vtlnt;lu d~> II.OOOM>OO .para a. primeira· es-
t rada q Utl stl C;O~~fi'u.ill<le ua proviuc.ia, 
e, tendo a comjt.lilhia teüpololiua obth.lu 

• JIJt!l vrt~t)'liu, porq~td, ful a prinrelra. ap· 
. p~recer~ID .. dljpoi» • Üiil errtradas a- pedi ~ 

re111 s.u~yen~ . dq tno•lo que~ aí -J.,ssem 
.. coltstruTclas .tol\as 'agupil~ll..q)le IArn ai <lo 
rirápil\fâ~ sem maior est~.Jo, 116m fA$âO 
UII re% que nem com 'lriota mil contos a 
pi'ovJucra pudease satl~ruzer esse<~ com-

' I . PfCJ!n .• ssç.s. . 
D,& rneslll;l, forma. passando, eate pro-

jec'W, )i'íüíto b•·evuruanle teremos uqui 
U!l), an.,.*·~- ~~~ -P41di~us IJ\lD,~iGOSI • 

. ~!'•. pp;s, pp.r.c~liiJ.COnsrdert•Ç<las, . que 
~" ~~ •.llgger•dlld l!e momento, declaro 
que voto c~.~ntra o pnrj~clo. 
.. Eru qualltp ulo ettiYI!r 1:011 veucido' das 

grandtos .vant<gens que delle podem 
r •uh ttr. iam prejulzo p:tra o nosso&!!.· 
tJ' IlJ 1 ll114'nceir0', ~n;lo pOjSIJ dastar-me 
cl.d~~~ pr • j!OSit~ , 

Se, puri!m, pJlSSIIr o art. 1. •, terei a 
oe'br.~per· '!~~was el!londas a alguns 
dO:I.,O.I'.trua a:r ttg; a, e parag.raphos. • 

O 'Sr. brumond:- Abi auxilia.rdl' a 
V. Exc • . , 
O'~'r. H ê orfquc 8 nle e:. (Nio 

tcm~ i'.~.~to ~j~ç.u,r:so). . . 
N1 bga_eín 1maa .~dtndo a palavra , 

enccçra-se a; dikue~lo e é approvado 
oart.l.• t . 

EttLra em discifs~llo o ar i. 2. • ' 
Silo apuiadas e entrao conj unctamen-

t~ em diacua:Ao as seguintes-
E.tnendcu. 

N .. l . 
c Sup~:>rima-se o § 2. • do art. 2. •-

6· Ferríl~· • . . . ~ ._ ., 
• • 

• --._ 

;.; J 
~. 2. 

c Sapprimlo-se- .aa paJâ't'lllla, d~>Me 
cfl~;~n•\u P' l! este enoq a aU> o fhal 
dv § 3. • do ar t- .2 . •-S. Flf"'1YU "'· 

o .8r. u.ena;ique eule •• (N!I'l 
te1n:•I!,Q, eeo di-qu riu) . . J • , .. • • •• 

E apola•la e eutra conjunctumonto 
em d i~~eussl\o a ;cguinte._ • 

Emenda ao !:j 3. •, art. 2.• 
~m vez de- u oi• A-diga-!e-pod.mi 

untr. , .. . 
,, S. R, Sala dat~ se:cTes, 18 de Setfm• 

bro ,de :1882.-H. Saiu. . . 
P. .r .. ,tleJJolloatNio temos a9 sua~ 

ob~el'y:; çõ.u). . , 
O, •r .. X~v~er cia v 'ei 'aaa(ldf'm). 
E '' pu1~~'..! .lli' ~J'~ 1,c,•nj.,unotameuto 

em <\!sou,ssao ~a .leg!J•flte. • , 
I • • c uo F~,.eda. 

Accro.•cente- ~e onde convier: 
. • Ftcuod~ g_a~~uti~ & fVD~A pri-

•.• l~gro, . JlOr ig~a\, !.e!ppo1 s~1 ga•JI!•· 
tta rl e JUr·•~. para A~~a via f"rr.ea , ., • p -Jl t" .. . . 

. CUJa •b11ol' ~efã . 11 que to r prefllrr•l~o 
pela. empreza -_X. da Veiga. ,. . 

N111gpem . ~~1q , ppftj~<\0 !l• , pala:vra, 
encerr.u-so a d1~.cuss1q !I ~ approv~do 
o art. ~ • · 

Segui~.;IMe a votaç4o 'das ~men·l~~ • 
é rejoilada " ·lo Sr. S, Fe~r,u,1upprea . 
sr v a rJ., § 2. •, e s4G approvarfas 11 do 
mesmo Sr., r elativa ao § S. •, a tio Sr. 
H .. Sales o a sub-emendá do Sr. X. da 
V tuga. .. . . 

A .. IFscus, lJo fica adiada pela hora. 
A p'!lusen tação de 

iProj~tos. · · 
~ 8 r. 'Ve nanc lo CaCé:--5r. 

pres1dente, . ~edi 1\ Jl'~avra para ofre-
rec'lr o segumte prOJOcto (lê). . . 

Sr: p~l!~ldQnte, !O ar ~?da é pouivel á 
pro~ !11c1a expl/ r,se a sacrificio~ e dili-
gencias por .emprezl! deste genere, 
parece que os ta exig~. cte modo par-
t cu lar, 11 atten.çk? : ~ .o . pat,riotj~mo 
tl e. ta assembl,!l;ll. (4poi~dos): . 

_O Sr. Drumond:- E uma idea lu-
mtnosa. . . . ~ 

OS'·· V . Cafe: - Cotno 61bo daquel· 
las. m~ttar, . nllo p,o580 dt~ixar,.4e, com o 
m:us ~usto e~thasiu111o •• c:~ultar co01 
u"!a ttfoa, quq, tt:ad11zida em racto, 
va \ atten~_er a UJD ilps ID&iores 4eaide-
ra~~ms.ªo uorde.ste da pr.ovip,cia ~~Mi., 
nas. 

9 Sr. Drumoncl:-Apoiado; Õ ·n~rt~ 
eotA esqueci riu ha muito. tf'lllj>O. 

O Sr. V • . Caf~:-Ero, b9a hora 
surge, Sr.' pr!!!<itlenr.e, do traçado par~ 
esta capital o plano, que aq~'· LO.S .oc-
cup?,por qn.•, 1 .recpp~i'l~ aspif.~~4o (au 
grant;~ r osa, l(UIIl ~ rl.~.rruer a OOIDDIU• 
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n b!1o'i sÍh:inl tiro v:~ sla r<:t;i.:iu, 1·ac, 
•l'antc-mao, suppr!r lacuna~. . quo, 
sem elle, cr:~ força existis.cru. 

O Sr. Dt'lmiottcl:-E' uma verdaJe. 
O g,-, V. Ca(é:- ·S rs. ,para bem com· 

preh.mder.lcs minha assurç•\u, quaodu 
chamo desidera t um ou anhelo esta l'.i · 
vis•una nece!sidade do IIOS$u província, 
~1ria preciso que, como eu, hu~itassc:s 
aquella zona; bem a conheccsseis e com 
ella ~ entisscis a sêJe intensa d.!sles 
me!h·.rarncntos, ou antes, destes alme· 
jado;, cornplemcntos ... sêde, digo, de 
um futuro que, provido d"s industrias 
da civilisaçao, venha apagar tiio secu • 
lar arcluotia, que ainda nestes mo-
mentos, por Li, sustenta toda a sua 
intensidade, 

Vozes:-Muito bem. 
O Sr. Drumond:-Fa1. p•na o estado 

em que ~o acha o norte de :'dilUis. 
O 81·. V. Co(ê: - Não se conceln ou 

mal ~e concebe e sse tormento do Tan · 
ta lu! Ouvir no longe os s ibilos do rles-
envolvimento! av:.tar alem o ech••ar 
da civilisaç1o! aspirnr, continuo, pelo 
mais r .1cionavel progr.hso!. .. c ve•· S(• 
mente~ em derredor , barreiras l111mcn· 
sas , que amcdrontão os ermo·! mut tas 
cerradas,em q ua não penetra I uz!. . E-sa 
mura l ha gigauto do celeste ímperio 
tem suas fetteiras, seus mtradouro•, e 
:1lgum dia au ro seus pesado5 gonzns 
an~ vistnhos Tartaro.! ... Esses inex-
p agnaveis castc llos, medievacs, s~mpre 
f ran•t uearão ~eu~ por toes a iodo o com-
merci<l riu bem que rer 011 1le pa7.! 
( Apoiados) . 

O S'·· X. da l' eiga- M ui lo bem. 
O S1·. V. Café:- Aquella zona 

•lonosa sarnento tem sorte di \'ersa ! .. 
Horto ft:chatlo, Sr, pre>idente, ó o 
hortó myt~:rioso dll Sall·mÁ J! mas, 
cerrado horto poderem.Js nós chamar 
a esse nosso o em sentido ualura-
1 iss.imo. . 
• Nilo ba sah.idã, o«n ha· · cott1muníca· 
ç:to, nllo ha t ra'to d'Ltomem, que por 
aquella parte espreite os passos dt~ 
seus it maus, quo lá longe fruem a 
luz da civilisação. 

Vozes:-E' verdade. 
O Sr. Drmnoncl:-NAo se faz idea. 
O Sr. V. Ca{ê:-Possuimos, Sr. 

pNsitlentc, pela r tba eS'}Uorda do Rio 
Dor.e \"erdadeiram~nto o que po,leria-
mos cltamur o ja1·dim de Minas. 

E' uma 1.ona do 100 le~tua ~ do maltas 
inhab•bdn~ . com 80 de largura; onde 
so reina o silencio das s~lns com a 
•magestade das ftorastas; um solo exu-
bero! ~ sombra das cugolas immen~as 

.... .... , . 
I 

·,lo lf 6. '' " jcquitiLâ uu do pinhei&·o. 
11 ue,ao ran.:1lha r do venlo,deixãu cahir 
seus fructos pd"s rios e nrrpios, que 
ootrecnrtão aquellns a lfombra~ ! .. Rios 
cau•lalusus que, de longf! !)Urso, 
aft\uem para a gran•lc a~teria; r iqueza 
de l' egeiaçâ<,> ine~cedivel, belleza selva-
ticn a mal~ cumi'leta! .. 

E tudo i~ to1 Srs., todo este. Edeu, 
que Deus creou, entregou somento.aos 
brntos. q ue por alli se r emexem!. •• 

O g,., D'·umond:~E' lastima; ã 
tempo do ntteudermos para is;o .. 

O ·s,·. V Café:-Tomumos•·nas. mão~. 
S rs., us na rrativas, qu~ nos contam os 
viajantes: loiuos as· rev.i$1s e os j pn· 
oaes dos Eslatlos Unidos e pasmamos 
do progro>so que alli se levanta por 
lod<~ a parlc; udmi·ramos como. ha 15 
ou ~O ao nos, ·I:'!'" uma gran lo parle 
•l'uquella h&Çâtl . ~urJo deserto. tu '.lo 
n:a ttas incugnita~. 

E hoojo, que é o que se t êf O Utah, 
o. Texas, a California , q ue na.sceram 
h~ntem, nas pa-llli,as du. civilJ>açAo, 
admirão ja o mun~o. pelo orescer, 
pela vi•la, pelo P.rugre~~o, q ue t•stan-
tiio! Ha t!lo pouco, tudo bt"'t\'io, t11do 
>elv.••s, tudo iuc .. goito; hoje?-:a mais 
exton>a cadea d" t rilbo-, ·levando o 
muviiuentu o a vida ao immenso' terri-
torio! : 

Vozes: - E' o grnntle pr••g r.esso. 
O S?' Drmn011d:- E' boUo. 
O Sr. V. Ca(é:-E a>sim, com avi -

dos olhos alli conlt·mplamos essa feliz 
metamorphosc: aqu t, onde roncavAo as 
guurib'as, so re tinirem O$ martollos; 
acolá, onde a rrepellu vao-se os tigres, 
estralejarern as mach tnas; alem, onde 
a narseja piava..ou chorava a pomba. 
soarem os hy rnnos do tt·ab3lho e .da 
alt·gria! E a locomotin~ corro, qual 
dn•gllo aludo; e 100 lt•guM, e o d<'bro 
ja uugul10: c um horbuute, e 20 ho-
risontes ja transpoz; c tudo, a direita 
e â esquerda, a saudal·a com as gulas 
dos arttl fact s e as orcbestras das 
iudu~!ri a~: os 1 r igaes de 1-/:sllas de ex-
tensão; os m,i lharaessem termo: os her-
vaes, os froctus, as llores, por t.Jda a 
parte e por dous milha~ea de .kilo-
metros!!!. 

!lfu, nó3 pod~rnos comparar as. nos· 
sas mattas cnrn as da Orando Unillo ; 
são iguae~. senáu supe1 iores ! Todavia, 
oh, la.tima ! sem vislumbro sequer, 
sem a minim3 cousa que par~Q<L· pro· 
gre•lir ou crescer ! ... 

N,a verdad~. isto prod~z o 4ésal"Qlo ! 
O S1:. D,.umond:- A11sim. ê ; IDll>~, 

não hn de ser mais t:laq,ni a f OUCO! 

• 
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O Sr. V. Café: -Nilo, Sr&., o rrucw 
maduro nllo appeteee ' tanto rolar por 
"obro ô ~olo, â mingua de cle•lod qu•J o 
Clllh4" ; o botão recheiado nao busca 
tantl) desntar llf!US DÓJ ao orvalho ma· 
tutino, como o n'ls~o norte pt>dll c sup· 
pltca, l!enâo uma cadsira, uma tl'ip •ele 
ao meno• no gran<le b:m•JUete da ccvi-
lisaçlio, ÍilO ê : um volver d'olhos 
d••s uoisos repres·mtaute~-um auxilio, 
que valha t razel-o â cima, à plana de 
EO\U irm:\t·S. 

Vozes: -Muito bem. V. Ex c. vai 
di~comnuln brilhantemente. 

O Sr. V. Café:-Tails são, Sr~.. o 
ela awr. as •upplicas da propria na tu· 
r eza, 'I ue dali i nos brada : nilo a das-
cures. o:\o a f'squeçao~. 

O Sr. Drumonci:-Na.o ha de ser 
m>ti~ e•quec da. 

O Sr . . li. Ftdgencio:-Por certo. 
O St· . V. Café:-DoJ o.rdem disto neta, 

cnn ~ congenere, si •, Sr. pre~idento, Oi 
r.!clam••:l daquella< p avoaÇllcs rudirnen-
hos, ou antes, daquelle bom pnvo, for-
ÇO>nmonte estacioo11rio d apathico, q ua 
orl11 em extensa racha a grande matta. 

Veem-se, Sr presidente, como que 
~cgrt.>gados dl) foco comrilum d~ soe te· 
da•le; sentem em si o sangue, o calor, 
os traços de sua nobre raça ; e mal se 
po tem erguer ao reconhecimenco d11 
sun rudeza e atrazo. 

Uma t:o.::- 0 nosso atrazo nlli ê 
incomparavel. · 

O Sr. V. Café!- Querem viver e 
lançar-~e ao trabalho ; tiuu só rouceira 
e obsol et 1 rotina te!lm como gui.a a 
allumi:tr -lhe os pam s. Animao-se a 
quaiquer collectividade para pequena 
emprezn, ma~ a entlernita inercia, o 
emllnraç 1 d 1s relaçõds, a obstrucçllo 
do.:1 sabulas e a natural doprec ação pu-
bl:c1 oom ~ua garra fo~rr<~nha tud.o es· 
pedaç1, ditlieuHa e impade. 

O Sr. Drum?nã:-V. Ex:c. é conpe· 
tente para e!!$a ddsc · ipçcl.•1. 

O Sr. V. Ca(é:-Quízerão imitar oa 
grandes alentos de seus irmlos, que 
flOr es·cs munr!os, mais que Arcbime-
dos, caos e terra movem ; mas como 
lhe• serâ dado, se ordem na:o teem, in-
dustrias nll? conhecem, meios de adian· 
tamenlo mais lhes fallecem ql!e ao sa-
bio de Syracusa a grande alavanca t}Ue 
. • l JOV•>cava • . 

E' esmorecedor na verdade, Srs. ! 
O Sr. Drumond:-E' fact•J. 
O Sr. V. Café:-P<~is bem; a forro-

via. quo projectamo•, c1rreodo o \'alie 
d·• P1 racicava, cor tando ai margens de 
~=lt • Antonio e Guanhile~, sfbilan b . . 

p•h D<>v~ ci-1:\de de S. ~Jiguel, fi!Ç1,n.lel 
u !o·gendario Ser ro, alentando a IÍi i t<J-
ril!a Dcamantina e estacando mages:osa 
na~ por1us da esperançosa Sua,suhy, 
irà le\·ar a suciue.lade àquelles riu..:u~s 
não conhecido~, ri c â trazer au :cmpll!-
xo do~ illust uslílhui do Japhet utjuel-
l'as irmãos qcc, do cum !S de suas crui-
nencia~. us ac;nardão com olhos tit >S o 
abJetos braço~ (.\f-uito bem). 

As lndustrias rebentarão do sob os 
passos dos valoote.~ du trabalho, quo 
alli hAo de sut·glr. A ordem na vtda, o:< 
habhos rt>gularas (mal conhecido~). a 
ecououl'a (a grande sciencill),o!ju~to cal· 
l!Uio, aweupauharlo, por força. o grau• lu 
vehiculo e Irão proeucher todo~ u~$tl:l 
va~tos que por ahi se .Jeparllo hiantes. 
Uma ems>r .. z~ qualqullr. uma união paro. 
o lrab-d ho, a..: h arAo lncllntivo e llh·.o~ 
na~ culta~ reia~õ~s que então se vão t :r. 

Oh, $lm! ê agora que se verá! e ai:.! •la 
btmll que na.. clesnataraola é nquell !.. 
go~ote, uao ilt>guueraclo é aqueile p••vn, 
quu um dta ai h o~utrou a Lll)mJnar as s~ I
Ya$ e os seival!llO$, rna:< que, mao grado 
So.:U, e111 St1U mesJOO dvUllUÍU ~~~ ha vistO 
peadu, 

Stm! os sibilos da locomotiva, os lltu·-
ros tia potente machioa irão mu\·vr, 
accentuar, r l: p:tndir aqualla activhla.Su, 
que I>Or ai li J ot sopeat.la uu em d~o~saleutu 
(mUtll) bem). 

.~is a~ queixas e as esperanças I'J llt) 
Mwas do $tiU uorte huje envia a'os ~l!U~ 
repre~en ta o tas 

u .S1·. X llu Veiua·-Muito bem. 
U S•·· ,D,·umon4:- Y .Exc. tem fall :tdo 

muito b .. m. 
u Sr. V.Ca(é. - l'oderoso motivo veto 

ainda, St·s., militar pela justíssima pre-
tcoçâo que ora nus occupa. · 

Que clemo; l'ida, Srs., á noHn rr•l-
viucia, que attendamos aos ju.tos t'('• 
clam~$ de suas necesstd:; de~; mas, q11e 
tudo cst> fuçamos com o maio:· provctlu 
da prupria provincta é tia ma1s eleva-
da sabduoria de legt, lad.ore•, é do fel z 
\Ínll elo patr:otis tll\1 inttllllgeute. 

Sabem .. s, Srs , qu3 ja multcplíces em-
prezu se uffer~cew a ro~~g•• r o cerra•lo 
uorte de Mmas j>ara o cuóvivio da ci-
vilísação. Sabemo~ que Victoria·e Ca· 
ra\'elhs ja comoçam de disputar, em 
looginqua previ·d'J, cs;e ceutro ricu 
que hi -;torinm lS. 

Oh, feliz ·s! se um dia virm s esso 
amplexo puj .nte e ditoso de linhas cru-
zando-se orn nosso solo e ligando ahi 
o sueste ao n• r ..>este, o nordP.ste ao ~o
doeste! ... 

E que mal, 'Sr$., nos pode ndvir, nm 
t.lo vasto tcnitllrio, de;sas b~ .a \ ... 
sias ani(lla; d·• ·• 1 r·•grosso ?! 

Por certl), ·v ul••S .:lla~umo, só r.Q;~i:! • • 



vida, tó ;a,t:ls independcocia :'IS ompre-
zas e ió'du~trL,s! (Apoiados). 

Entretanto, é bJm lombmr rnus quo 
um todo sumos, mas cum parte.i clls-
tinctas e atá aut•Jnomicas. Gorro-nos 
o dever de re$guatdar, quant' possiv~l, 
nossa ' forçu propria, o result!odo pre 
cioso de nussas particulares ener gias. 

Por esse~ portos das visinhas prvvin-
cias t erão· ainda sabida os uo,s·Js prv-
ducto! e em troca n•Js v irão os de v tdos 
resultados. V usta exloosao, porem, de 
nossa província se resentirã da au-
soncia lamcub vel dessas arte rias, que, 
o.t rophiando a mas patria, irao jorrar, 
de cont10uo, o somente, para o Ath lau-
t ico, tllndo o nor te de Minas comu que 
vol tado costas para uma grande z oua 
de nosso horisonte, para o seu centro, 
plt a a sua capital, que, â mingua des -
sa nccessar ia commuoicaçito, irà dope-
recendo, a reduúr-se â penuriaf 

Nilo, Srs. , tenhamos as grande3 salli-
das do Athlantico; abramos os seio~ de 
nossas ma ttas l todos os ventos bem fa-
se o~; e feltz serâ a mesma concur-• 
r encta. 

Mas, não esqu~çam'ls fa1.er conlluir. 
r1uanto possíve l. nussos recursos a furtu-
lecerem-nos ; nossas força~ a reunirem-
se. Ja, j'l, se nos é possivel, coadjuvP.-
mos as ernprezas que das raias do JJ:spt-
r ltoSantoatéàquelle norte querem vrr; 
an ime1110s os commettimenws, que das 
l inhas dt! T. Ottuoi ja se apressam, acce-
l eram o futuro que nossas mattas e ser-
tões almejam. 

Reprtu: que importa? E' tllo n1sta a 
arena. Mas n4o detxemus em abandono 
esta regiA o que, r •ca St~i generls. se 
alonga cJe nossas terras ouropretanas às 
aguas do Suassuhy e margens do Rio 
Doce. Demais da agricultura, que em 
mu1ta parte ja uao cede seus dtreitos. 
n.Ao ouvimos nó; os brados de desafio 
tlessa incalcula'l'el massa de minerios. 
qual a qual ma•s r ico, que nos invocam? 
N4o sentimos que todas essas riqu~zas 
mine raes, tanto ou mais qu11 as ':_ege-
taes . provocam as no:ssas attenÇOd> e 
pedem-nos as não depreciemos?! l<'ucd i-
ÇÕdS do Piracicava, a Industriosa I ta-
br ra cultura dos ln termedrarlos mnnl-
ctpi~s. rrqueias reba.nhias da Conceição, 
minas 'aurifMas de toda a mattu. ollo 
estilo ahl a acenar-r.os por e~ te viaducto 
de seivas, que lhes iremos injectar? 

A h. por certo! rasõds, e vonderosas, 
as temos para a resolução que dehbe-
rnmos. . 

O SI' . .Drumt-fl(.l : - Sem duvida. o S1'. v. Café : -E nem lhes lembro, 
Srs. , que pois ja se comt>çará com ardor 
li noSlla Cerro•via da capttal á11 mattas, 
<1ue o traçado é forçoso nAo seja nimio 
lolliJol ; 11ue a 11083& curnf&Dhia, por iss~ 

que trata cour a estrnda de ~edro U, 
tem certe?.a de acompanh~l-n c.m tôdo o 
meliH>ramonto : nt\Q potlo tudo i!ito, Sr. 
presidente,' <leixàr lle ímp,'ellir-oós a 
cn:~djuvat' uma estraila. qu~; demais de 
uo Lro$ rmni vos, por anno$, ;>orventu ra. 
vai accelarar o ttrc•greS$0, que so mais 
tllrde podP.rào trazll r os tr·açauos de uut 
e outro ponto do A.thlauticn. 

Nã.o lhe$ f11llo, Srs., ~n1.1la.dos scienti-
llcos e economJcos. j3t!!Jl sabei~ que rpe 
falleccm habli •ações; l.çmbro-\'Os, çpm 
t udo, que é prnblema q u4_1 cccu P.a os 
nossos hom•,ns de governo '' reduzir, o 
possível, ti~ dispeudios itinerar ios; e 
neste momento se occupa destes interes-
santes assumpt()s uma pleiade brilhan-
te de nossos dlstinctos prutlssionaes. . 

Das I uzes du congresw de estradas de 
lerru do Rrastl, que ora runccioo~ na 
corte, virão 0(\turalmente ainda gran-
des reformas oeste generu â Pedro 11 
e assim à nossa, que a e lia se prende-
rá (apolartos;'mullu bem). 

(J :Sr. Drum't»Ut:-' V. EJCc. fcm falia-
tiO muito hem. 

() S1·. v . <:a{e::...Por tanto, Sr8., eua-
mio por nossa at tençilo a riqueza e Jn-
cultura daquelle va~.to solo: invocao 
nosso ze.ló n apat)l ia e desanimo de todas 
nq uellns elemeo tares PO'' oações; .despec-
tào nossa sabedoria o dover e cuidado 
de reunrr, quanto ser possa, as. forÇas 
da província. E' claro. ê liquido que 
o criterio é patrio tismo desta assem-
blea nllo' podem thlixar de satisfazer as-
piração !Ao j os ta. necessida,le tllo cla-
morosa. 

O S1·. Drumond: - E' muito j usto e de 
um grande alcance para toda a provin· 
c ia. 

O SI'. X . da Velga: - V. Ex c.. tem de-
readido muito bom a ~ua causa. 

O S1·. V. Café:- Knli!o, Srs., nessa 
vas:a regii\o se r·ealrsarà o dizer do 11· 
lustre sabio, 'JUe tão detidamente vbi· 
um-nos: 

Ce l!eau pavs peut blen se passe1• 
cte l 'u11lvers erdie1·. _ 

O Bra•il vale um universo. 
Ver-se-ha, e mui hreve, traduzida 

em litterai sontirlu a hyperbulica an· 
ti these do um ootavel e. tnrlista---:- c.dQ 
ouro e não de fe~ro chame-se a nova 
estrada; taes são os gastos que lrarã "• 
dtúa Vascuncellos uo di~cutir as pri~ 
meiras liulul~ que tiver;nus . • ,Mas hoje 
os tempos provao o contrario :'1 t~rne· 
rosa pr~videncia d11 granrle e~tã.lista. 
Alguus llesa>o 1 se podara() notar em 
nossos traçados e compnnhias; banCII 
r ota ainda nao houN. (M 1'ilo bem) 

E uLàu di rei ainda: a_ pat riot ica pre• 
vi~lln de um •lo.' ma i$ helio$ caracteres 
e br ilhantes talau1os do norte de MI-
nas vira muito m~is breve, e 'e'tn ' 
muito maior' amilítu•le. Ha ·r>uco1• d!~ .. 



% ..1 na c.1.maru o illustrudo Dr. Vieirn 
.te Aml rad8-4'r.ugadrus as mattas,p!las 
.l•>V.u das, ~e: à a uÓSila c.d.ade de :::lu-
ll.l~Sub_x. qu3 lã DO mei • se levao ta, 
a Çbtcag•• d~ MtDas. 

O Sr. Drumond:-Que gran lioso 
yensameoto: 

O Sr. V. Ca(e:-i~u dlrot: naquel• 
las novas localidadt!s, uuttos emulus 
veromos nascer d.~ grnn•le Dação, a um 
o outt·u ladu das liuhas r~ rrt!a~. que 
b.:m puderemus dar a lembrar a gran-
d., v :.a continental. Tor.:mus, pna e<·D· 
t r11por aus plantios imutunso:~ ameri-
olluO•, eue rico solo yr~>tueltedur; ao~ 
bruu.lu lagos Midligun, li:rié o Ou ta r io, 
o ; grand.·s l'ios cua!f\uonte~! que pot· 
ai li c. rr~m; aoj rtcos cuu trus cum-
mllrCiaes, ~.:·eut fie·~ c mineralogrcos, 
os th!VuS , ffit'l)r:os que· se Và• f<>rmar, 
u am•,r o la~ lctlra•. que ja p1r alli nas-
coo· 1111 ri<:as wtuas J·e Íllt'l'u o ouro, • • 
, 111 que aiJuudào as mattu:~. 

;l'eremu~. ~· w, Polhad.,l pbia, No v~ 
J ork , ChiC&j::O e a té S. Franua~co. (.lltn · 
to bem; muito bem). 

O Sr. Drumoml:-QUd bo~llo 1 O n·>-
b.o tlcpul:aUo O.Ji li~ung .. a muito cum 
esse an· .. j•> de seu Jllltl'iOttstno ! 

O Sr. V. Café: -E:n lim, S.s, co.~ 
e~le uo1·o r.ugo J~ ~r·•~!·e ,su, que vat 
pruduZH' li'>SS.O patnoltsmu, teret~ laD-
ç tdu •egur..o penhor a um fulur... IJem 
pNximo, •!UO ha tlu v11· compen~ ~r 
110$80 tb"S 1UTO Culll O tluplu do UUXl-
l iO pre:so:•l,. Torlli~ fui to na.scer cem 
Conte~ Je riqueza, qua ago: a Ddtn S) 
co •itll•. T11ra s co:tsulla·lv um verda-
delro bom de uo;~a patria. ToJrei~ .bem 
cump. i lo o oob: e encargo .do. lo~gt;la
dores do nnssa g .·ando ptvvtncta. 

Sr. 1.r.J->i.Jcnt .. , sento-me osp~raoçado 
d11 que as desc••DDl'X:u C?"~;dcruÇÕd$ 
que touhl) íuito nil• pri!JUJ tcartlo a 
gr .. nde causa que Ol'a tenho a bolll'& de 
Advogar; e certo do que a benevulea · 
cia deita i11u.stre a-se~~tble:l coocederà 
&'luillo que nilo J•Oile oblet· o '!leu aca · 
nhamonlo. (Muito bem; muiio beR!· o ot·adol' e cumprimentado por mul-
tos ~~·s depufadoj). . . . 

São liJus e vao a imprtmtr os s .. guto-
tes 11roj ct·JS. 

N. 200. 
,\ M&oomblea leghloth•a provincial de 

Minas Uoraoa decreta: 
Art. 1.• Na verillcaçllo do podere• n~o 

é porrnittido tomar-se conhocionooto da elea• 
çao do doput~ 10 q •o oRo e11ivor preaonle 

8 1.• A verifiC<~çi!o do poderei, rnumo 
~o· oio de iootall&ds M auemble•, nlo d.,. 
~n~e elo numero legal da metDbro• pre-
1entoo, u~e 10 oxise p.ra que puna a u-
t"Dbloe 'fiiiCOÍOD&r eDI IOid O ordiaaria. 

--• 

.'\ri. 2.• Fie" ro1·ogadn o ~ fllltl. 183 ''" 
regimeuto interno e rutaloelecldo o 8 111 Ja 
reauluçlo n. ~79 de ll! da Ooaubro tle 
187i. 

§ 1.• Oo varecerea <lo commill081 que 
to~aninarom em forma do roquorioncuto•. 
projectoa de leia ou de retoluçõ.~>. aerl" 
aprooontadoa na hora designada vara ap,c-
•unl•çio dett•• morlidaw, o torto o ruo•u.u 
11ndaruento '1"0 ull.••· Os requorimooto. 
aoíom formulodóa lórAo immediala di•cu•-
alo, nlo oendo eomprehendído• oa clus~ 
d'aquelle1 cuja d iseuolo é reoervada para 
oa aabbadoo. 

Art. 3.• Fic!iu ro•·ugoolu 11 diapoai çclu 
em eon trario. 

SAla d•t sessões, 18 do Se\enJbru ~~~ 
188?.- 0 .11'<10 t/.6 Co•·omn"dtl, A . Cesario, V. 
C:a(tf. 

N. tlll. 
A 2.• commiu~o de propoata1 e rerre-

aent..çOeo do eamarao, i. quo fui prete111o a 
da camara muuieipol da eid•do de Tbe~1•loiln 
9 11oni, eumiooudo 3 m 1ma repreoeol• çà~. 
e da v•reeer quo se adopte om form~ d$ 
reoolu~•o o incluso projecto. 

Sala daa C<Jmau oll<'l&a, 18 do Setembro ole 
ISllt. -Salll« Cecília, lodo L"i~. 

N. 292.. 
i\ auomblua legiolativn pro••ioclal do 

~tinos GerMs decreta : 
Art. l • ~·ic• coocedido ao Dr . Edoordo 

Meadea Limoeiro, ou' companhia por elle 
urgaoiuola, prh·ilogio OliCioaivo p•ra con-
llrucçio, u, .. " guzo de uma ootrada de 
f,·rN de bll •l• eslroita. quo, partiodJ da 
e i,ludo de Ouro Prelo, vil tor à ltabira 
po11ando pelu cidades de M~~rianoa e s: 
lbrba ra, e podendo, co~u pretorenci•. pro-
longar-ao pelo vallo do rao l'arac1caba i• sua 
coufluonc'a n n Rio DoeP, o d'•hi atÓ li ci-
dudu do:). Mi;~uel rio Ou• nMot, terminando 
u11 c·lo Suaswuhy. 

Ar~. ~.· i\~ conceasiooario do garu ntl-
do• J UI'UI do t % souro o c•pital maximo 
do lroa mil a seisceoloa contot, durante 
o pr• •o do privilegio, que aor' do 30 anooa 
o a zooa de trinta kilomelroa latora ea. ' 

Ar t. :!.• c\ coocouionario lor' dor~ito 
• todui ... r... res (.ocultado• por leia em 
e o aos aouaolhaotea, e se aujoilar' ú olori-
g• ç0o• quo o governo estipular no oonlroto· 
o·ovo~rada• aa diaposiçOe• em contra rio. ' 

:iala dos aeuões, 18 do :Setembro de 
1Va8Z

1
.- V. C~fJ, Vramaond., C. S~na, A. 

e/ oao, S. rri:e~to, M orct•sohn. 
N. 21l3. 

A auomblea legi•lat!\la provincial tle 
Minaa Oeraea decreta : 

Art . unico. Ao eacolaa militao de Cocos 
Puto do ~adilha e Trea-Barru, d• (rogue: 
zia da cad~do do Serro, pauam a aer do 
sexo maaculloo, oio appMecoodo profeuo-
••• plra r~gol-u; revogadaa a a ditpoaiçuea 
om cont aru.1. 

Sala doa 1easõ •· 18 de Setembro de 1832. 
-V. C:a(ú. 

N. 29~. 
A auomul,a legi•lativa provincial ,Je 

Miou Gorao• decreta: 
Art. unico. Fica creada un.a cacola l"·i-

maria para o •oxo fomioino om c.aJ, ut.u 
da .• ae~uiot l\ .!' fr«'gucziaa ~ S. A . tio (( j,, 
d.. Velbu, 1: o r:"'' •b Bagagem o IJrejo 
Alegre, todna •lo mun iciplo da Bagagem, o 

• 
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11 
••• nU_t:• 4\m:cadll Jiw:t •Iras ~'!;: inl tll' fUt-

'o~çU1a : Oort'!t do .Ltt1sn•ar. muoloipio •lu 
f'atroeinio. o Loal, do mun ieipio da Pato•, 
revoga.J-• :u dispoaiçõw oro eoulr:•rio. 

Sala .tu aeU<iu, UI do :;erembro do lei!!. 
-OI~ga•w, Nelton. 

Sondo dada a hora, o St·. pr.?si•lcn h· 
flesi;;na a .,rdem do dia segutnte c le-
vanta a ses~llo. 

3!.• SESS.\.0 OlWl~AHIA A05 ll> 
DE SETE)1Blt0 .DE ISS·~. 

P•r~:~wENIJI A no sn. n"n"o •u' tJo•t.:>-
liA:omn• .• 

::,q; M MAillú:--l•:"•.:orE~T>:.--Poreccre•. - I.• 
IJ,v·tc tia orclcm tiO dia.- Or\-aruonto l'ro-
viocio i.-Diocurao oln Sr. X.. d" Voiga.--
!!.: ptJrtc tf:~ oril~m tio tUa.--Eugon ho ceo-
trai .-Oiacu raos doa Sr3. Lemos, iJrumonrl 
o 11. :»toa.- l~menrlaa.-Aprel<OnlaçAo ri• 
projociOI.--Ui•curao do Sr. v. c .. ro. 
A'~ 11 hurns e moia da manhã, fe11a 

a chamtul~t, achdo-se presentes 33 Sr~. 
deput:~dos; foltando .com cau~a ll:trtl-
cip:Hià o Sr. A. do Amaral e sem cl1a 
Oi Sr~. Tocant ins e Uias Fortes. 

J.bre-so a sessão. 
g• lida o approv<tdtl • a neta da ante• 

cedente. 
O S1·. t .• Sect·eta,·io clà conta do .c-

guintc 
f::.: PIWII\STF: . 

Um olflcin do ~ecrotnrio olo gov~rno, 
remettenilv o roquertmento, em que 
J ·•~é V t>rHI tcio de flod"X J unio1· purlo 
pP.rmissllo par,1 elfactuar ns dou, n 1-
timos pagamento~ ·do qu<) tfe; o ;', fa-
zenda pelJ :trrem:ttaçito •1e um sitiO 
r1ue pcrtoncon ao ex adm n:.tr:ulor d •• 
r ceebortoria da Voltn Grantlr, Aut•.nio 
l11lario tle Paula Coelho.-:\' 2 • cotn-
missa.o de (azenda. 

Pat·eceres. 
O St·. J. Rufino ufferece, por pn.·tc 

ri a commissao de redacç.lo>, o 1•rn_a•clll 
n. 15. par ..1 3 . • cl:scu$3:\n, u :1 I'C'· 
tlncçall' linal do de n . 122. 

Para a ordem dos trab:llhos . 
· O 81·. 11. Sdfes oft'drece, . jiOI' par lo 

da CGmmis:tlo especial, o srguiuld 
• Pm·ecer • 

. N. 38. 
A cornmi.&l o de leis não s~ucd .. na-

rla•, à que foi presente a propo~iç:iu o. 
28b4 Jonrlo examinado nltcntnmonto 
as ra'snes pel as quuos 11 presidencia de-
ncg•• u•lhe sancr;tlo e-

lJonsiclerando, quaoto à mat~t·in do 
art. 1. • tlu .. cítnda }JI'••p:lSÍÇ:ln, que o 
cidarlit••· J •Oo Anton!O Guns:olvl!s Pe-
reira COJntra toQ a conservação dn os-
tra•la de J uiz de Fora it . Barb rcena · 
f OI a I}IIIIR&ia de 3 1 :78(1, , du rante 3 

! ..sua 
:11111 11, , f'" I' llre,hll;•~•·!f I i 'Í IIIOSl l'tle• ,c q uu, 
tenolo r~ccbtdo 1\$ pr.,.,t,IÇÕ~ corre•pun-
denlcs :10 2. • trime~tre de 18i&, dei-
xou tio receber as prestaçõus curros-
JIOUtlen tes ao a.• C ·I • trimestr-e~ db 
11375 e 1 • e 2. • tlu I 'i6, por torom ns 
c•mat•us munic:l>aes de Juiz do Fot a e 
Barbacena dado pareceres coot radicto-
rios ac~ rca •lo cu rnprimeuto tlu contrac-
ro por· pn1·te du dito Pert~iru; 

ÜIII1S11 Ie raudo gue u Puge~thdro SchÍ$-
IllOt' n:to fui t!osfa \'Mn \'OI nu tli111 Pe-
reira no 1• rrrec~r quo 1lcu ia dirrclot·ia 
de obras publicas; 

C.•n,i•lo• l'a u.Jn, fi n ~ hneu te, quo u pc-
lícicrnario prorou com documentos ter-
~e oc~upado effolcti\·amoute uo~ tra-
b:llhos tio con>cn·aç.io da dita o~tradn 
:. tti Junho' c ISiG e que tem, portan-
to, dt rei lU a receber as prestações cor-
l'c~powlent<l· aos tr.mestres até u dia 
I. • o lo Junho de 18i6; 

Considerando, quanto â mataria .i o 
aJ' l. 2.•, que o d tlndãu Pedro Cl:tu-
dino dus Santo::, tendo art'ematado por 
0:()10$ os colncllrl•l$ da cndon du ui-
dade ·de Mariann:t, orçados por 7:480$, 
provou pos t.erinrmentcá sacicdado, com 
os documentai que juntou :, sua po-
tiçtlo, haver dcspnntli-lu nus d itas obra.~ 
a quantia oltJ !•:328$250, não so com 
nccrescimo de obr.ts uao orçadas, como 
pef:\ íu;uffic:encta do algumas nrbns 
111 orçamento feit-1 pelo Pngcnhei ro 
Spcrling; 

Con< deran•ln, •(llll n:io •lai'C 11 pro-
\' Íncia tlCi ;>;:t r ÕP p:tgar C~SC~ prejuízos 
ti" arrtll llAI~ute, 1•or h:ll'l'r rito oxocu-
t 1•l•• as f\hras ~om todas o-; condtçi.les 
clu >C•!) li ran ~'·' e ~n11rle7. exigtcla~ no con-
traeto; 

E' de parecer quo esta asscmbloa 
so nri •• cuu furme com as ra-cies du 
prositl9ncia e adoplo a proposiçtlo n. 
~ot'H, na (nrmn 1ln :ttl. I fi rln :~r lo tv1-
tllciounl: • 

S:ll:t o las Clllllllli <<o•O•. I !I o lo Sotenr-
llro de 1$8·2 -11. Sah•s, Dl'ltmond, S. 
Ji'et'l'ft; . 
Pt~ r•L -n onlem rlo3 lmhalho ~, 
A' uma hora da tarole. a convite •lo 

Sr. presidente, retiro-so a commisslto 
quo tom do lr:var leis fi saucl',t o. 

Su$pcn•le-so a scSi11o. • 
Méia hora depois, ,·oltando a com· 

mi;.:io. coutinu:1 a sess:lu 
O 8~· · l\leale llo (peta m·rfem):-

Sr. prest,iente; o Sr. nr. presidente ri :\ 
provincin. recl!ben•lo ns Jl(Op •. si~.t1~s 
quo lho ror:10 (!U\"iaJns. diss~ que M 
tomarh na •lev1da consicleraç:io, toudu 
em vista a collstitniMo du irnn .. no' • ~ · t 

• 



• ANNAd. 
n acto ad<licio11al e os inl.lre~~ tia pro-
víncia. 

B' recebi.da c •m especial agrado a 
resp sta de S. Exc. 

1.• PARTE D.\ ORDEM DO O lA. 
Q,·çamento provincial . 

Entra em 1.• discussAo o projecto o. 
2138. que orçt a rec•?i ta e fixa a desre.-
za lia 1 ro Yiucia para o exercício de 
18~ :\ 1884. 

O 8r. Xavier da Vel8a:-
Eis, Sr~ •• o atssutoplo magn11, ao qu$1 
prendem-~e os oo~~os primeiros devure• 
•I e legisladores pFOYIDCiaes. 11 ao q uatl 
vioculam-se tambem 11s mlliores inte· 
resses e a~ esperanças mais fagueiras 
da proTinoia. 

A solemoidade do debata e a im-
portancia inexoediv.>l tlu n•sornpt·•, 
Sr. presidente, acaohnm ·me sobre-
modo, coDscin, como o'tou , •la pouqui-
tlnlio d ' ' meu'! rocur.<os {n4o apoiados 
geraes) para o cabal desempenho da 
hrefa tAo diiRdl o melindrosa. Tarefa 
diftlci l e melin•lrosa, Srs. , mns que é 
ao mesm11 tempo a mala nobre e a mais 
hooro$4 de quantAs conferiu-aos o 
manliato p?pular (apl/iados). . 

!'la YerJade, Sr. presidente, é bolla 
o grnndio•a a mi~alo do legislador 
provincial, q uando tem de interferir 
nn elaburaçAo da lei magna, que im· 
peJe arduoa deYeres ao peYO cootribuin· 
t~! Ropre~eDtaodo aqui os nossos coa· 
c idud:los, vamos tudo>, Srs , em noma 
delles ··otar certa sommn de ~acriOciOi, 
que a todos alcançAo,em bem da .. r .lem 
social e do progre·eo da co•nmuuhllo. 

Foi coDsirleran-to ante a magnitude 
do a~aurn pt.1 que um illu~tre esta-
d .stn ho•ra!lhol, Doooso Cortez, affir-
muu que m elab.•raçllo da lei de re· 
coita e despeza publica os p1rlamontoa 
na'lumern aouualmeote a altitude grao· 
diosa e impont>nt6 de asiembleas con-
elituint es. 

Na verJarle, Sr. presidente, é uma 
(~ncçAu verda-:leiramente ConstttUIOte 
a dos parlamentos, quando, concedendo 
ou n eg<~ndo meios para que cont inuem 
ou n:lu as institu:çõJs aociue! , elles 
afllrmllo ou neg lo e~sas mo.mas in,ti-
tuíçõ•s; dando ou r . cuuodo os recur-
fO~ nocessarios para sua manut9nç;l!>, 
os parlamcnt••s ntllrmilll ou negAo im· 
plicitameDte até a exlst •• ncía do syste-
ma politico adophdrl, allirmAo ou D&-
gAo a existeoci11 de umn religiAo do 
E •tadu! (Apoi2dos) . 

E i • p••rque, c •m rasAo, d ;zia Doao· o 
C~riP~ ~ue na elaboraçlo da lei de 

receita e desjK'Za publicA oa parlamon• 
to~ assumem a .dtitudo de verdadei· 
ra• as·emble'" const1tainte~ . 

O Sr , H . Sules: -Muito bem. 
O Sr, X . da Veiga: -.Si, considerada 

em rol,açlo ao orçamedt" do E• tedo. é 
e~ te uma venla<le que •lacorre .Jus pro-
pl'ios princípios c•mstlluciooaes, cum 
rofureocia ai.• oo~~a.~ iostltulçcJes proviU· 
ciae~. u4o é, guarda.Jas as devidas pro-
porçcJINI, menos impartanto o dobate quo 
trata de orçar a receita e lixar a som ma 
db CODtribuições publicas. 

Um orador coDhecidu disse oa tribuna 
poli tica tia FraDça : 

c SI. por um cataclysmo quui im· 
pnssivel . a~ inst ituiçOes francezas ca· 
lllsseto .Je subi to e todo o pai& se ~>U· 
ten~sse e, assim. a grapde naçio des· 
apparecesse dll face ll». l41rra, baste l'ia 
quo se salnsse uma folha de pn1Jel , 
a uiLhna lo~i tle seus orçamentos, 1 ara 
que ella ru~•e na pasterldude dar uma 
onticia exacta da civilisaçAo e da g r:m· 
deza politica, social e eootfomica do palz 
(multo bem ). 

Purque o orçameDto, Srs., é ao mesmo 
tempd ll photog•·aphia de lima epoca e o 
retlexo vivn tlu estlldo social de um po"o• 
tlu stsu utliantemeoto ou atrazo, da sua 
pru$pori.Jal!o ou da sua misería. da ~uu 
graDdeza uu tio seu abatimento (m"'tto 
bem). 

O o rçamento, Sr$., stereotypa as ten· 
dencias tio espí rito publico, o grau •le 
rorQ& moral e material de uma Dação, o 
tn·•ntu ou tran~vio •la politlca que do-
mina, mustranílo tambem ei os legisla· 
dur~s que o elllboraram c<~oaultaram ou 
nlo o voto popular, satisfizeram ou DAo 
as aspirações tle seus constltulDtes, fo. 
ram <lU DAo ti !is o sinceros Do desempe-
nho de seu honroso mandato. 

8-lndo assim, Sr. presldeDte, si acaso 
as circumstancias da nossa bel la, gramle 
ma' inf~liz província tiYessem. de se~ 
aqullatadiiS pelo publicista o u pelo r•hl· 
losopho, teDdo ante os olhos o preseDte 
projecto du orçameDto provincial, qual 
sena a sentença que elle laVI'arla. apó~ 
retido titio estudo e accurado exame desta 
folha de papel f (Mostrando o prQjecto 
de orçamento). 

Co~ r to. lllo poderia deixar de coofessar 
que as cl rcumstaDcias materiaes e mo-
rao; ~a nossa proYIDcia a3o verdatlei ra-
meote lastimosas I (apotadol da .mtnc· 
rta). Na ordem material, o projecto do 
or,_:amento quo teoho em mAos é a coD· 
/lssAo explícita da oossa pobreza, da 
nossa decatlencia e tia perspecUn de 
ruina, que se tornara oto triste reall· 
dade, ai mo.li la• prudentes, aabias 11 pa-
trlllt icas oao vierem deotro em p11uco 
d1<nlar os ac>otoclmeDtos da trilha rui-
Dosa por on tll caminhlllo. ( 11 uclo IJI:,n 
d4 mtnorüt ). 

N" ord1101 '9 •• oo~l Q.lo ó llltQOS \(:~w Q 

• 
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juit.o que decorrer! de~e exama; por-
que se reconhece, Sr. presidente, eu-
minando o pr ·jacto n. 288, que tiu u 
tlespeu e orça a receita da provincln 
para o exercicio do 1883 n 18~, que a 
tllust rada commisslo implicitamente 
conCes:sa a impotencia dfstn as$omblca 
para attender aos reclamos public•1S e 
ubvtar us males que se dêvl':m consi•lo-
rar ímmlneotes para a nos~a pr;,vincia. 

E' o projecto, tal qual se acha elabo-
rado, a negaçtlo dos di reitos e dos do· 
vere~ da assembloa, o acoroçoamento do 
nepotismo. ( N llo apoiado do Sr. 0 1'14--
moná e apoiados áa miMria) ... 

O Sr. H. Sales:- Vamos ouvir n de· 
monstração. 

O Sr. X . da Veiga... e, mais que 
tudo, o nbatimeoto desta institu iÇào,quo 
na:o pode ficar genuftexa ante o poder 
execut ivo (apoiad<Js e nllo apoiados), 
em cujas mll.os absorventes e in1•asora~ 
eu vejo neste projecto a mais triste e a 
mais lastimosa abdicaÇdo das attribui-
çilo~ que nos sdo conferidas pelo acto 
addicionnl (apoiados e não apoiados) 

O Sr. M . Ribeiro:-Attribuições mui-
to importantes. 

O S. T . da Motta:- E intransferí-
veis. 

O Sr. Dru monà Já um apule. 
O Sr. X . da Veiga:-!\ão basta I}Ue 

n illustro commissao pelo orglto do no-
IJre deputado, quo me boau com sua 
lnterrupçdo,dê-meum- nao apoiaão-· ;ó 
preciso que a nobre commi.~sllo se jus-
t•fl·tue, c para olla poder se justificar 
expllcitamc>nte, eu a "ou censurando 
tambem explicitamente, sem alias du-
vidar de suas b as intenções e reco-
nhecido saber. 

O Sr. Drumonà:- E' o que quero- . 
mos, cenJura clara para podermos res· 
ponder. 

O Sr. X . áa Veiga:- Sr. presidente, 
na 1.• discu, s1o de quaesquer medidas 
nesh ca~a. maxime neste assumpto, 
o debate devo versar sobre a utilid•de 
e consmacionalidade, e é exactameote 
llO$le ponto que eu vou, bam contra a 
vontade, com sin-:ero pesar, contrariar 
as vi.tas da nobre commisslo. 

N11 § 4. • do art. 4. • a nobre commis-
sllo cons3gra uma medida verdadeira· 
mente inconstitucional; ainda mai~ ; 
vejo ab i a CJnflssllo a mais tr iste de 
qua nós, os ímmediatos representantes 
da província, investido,s do mandato 
popular p:~ra legi1larmos, nos julgamos 
incompetentes e buscamos delegar as 
110 aa~ attr iboiçiles nas ml os do so-
,·erno! 

Eis o que diz o·§ 4.•: 
c Fica o governo autorisa•lo de.;do 

ja 11 fazer n 1S regulamento:> u~. ~4 e 
l$7 as nlteraçõJS quo a pratica houver 
acouselbudo, e a rever n pauta dos di-
rei tos de exportação, po!lendo augmen· 
lar ou reáuzir os respecli"os arls .• 
passando-os de uma pa1·a oulra pat'· 
la, e all~n·ar os preços, 1\fim de hanno-
nis~l-os com o estado actual da pro-
ducção o commercio proviocines. » 

Ei~ n prova tio meu nsserlo, p1·ova 
que cs talento> da nobre commis.,ao nao 
scrilo capar.cs 1lo destruir. 

A qu•tm, pergunto aoi nobres tlepu-
tatl~os, compet..legtslar, mnxlme em ns-
sumpto relativo às cootribuiçüos pu-
blica·? E' a e.ila assemblea, pan& isso 
in I'CStida do p••ddre:s lPgaes, ·ou ao go-
vcrnot 

O Sr. T. da M otta:- A mataria ó do 
tal transcendencia, que a constituição 
estabelece, como attribuiçll.o privativa 
da camara dos deputado~,& iniciaçuo rle 
impostos. 

O Sr. li. Sales:- Ahi nllo ha dele-
S .çila nenhuma, os impostos estilo 
cr~ados. 

O S1· . X. da Veiga:- :\las V V. Exc.~ 
dão aulorisaçao an governo para creat· 
novo• ou augmenlar os jn exi~tentel\, 
o é contra i.to que reclamo e prote.qtll. 

O Sr. Drumonà:- Nilo apoiado. 
O Sr. X. da Veiga:-Attenda a no-

bre commissão para as palavras qup 
exarou no seu projecto,que ~orno a ler: 

c A rever a pauta dos direitos de 
cxporlaçtlo. podendo augmentnr os ro-
s,•ecti vos arts... ~ 

O Sr. H. Sales:-Passandii·O$ tle 
umu para outra pauta. Esta ó a limt-
taçllo. 

O St·. X. dn Veiga:- Pt'ÇO a attenç;lo 
do nobre deputado, e confio tanto aa 
sua sincer:dade, que acred1to que afinal 
ha de Ctmcordar comigo. V nmos por 
par tes. 

c Podemlo augmenlar nu redu1.ir os 
rcspect:vos arts. » . 

Isto é, fica o go\·erno investido da 
:lltribuiçllo de climiuar cer tnll arts. 
tr.butados no no.>so orç.,mento o, em 
lug11r delle~. ~;;ta~Le.ce r outros (neTo 
apoiado do S1·. H . Sales). 

O Sr. Severiano (le Reseadc:-E' 
muito cluo. 

O Sr. Drumonà:-bso nllo se depro· 
bencle do que esta e<cripto. 

O Sr. X da Veiga:- 0 quo qúer 
dizer augmentar ou reduzid 

O Sr . H. Sales:- Mas pa•sando da 
uma rara outra pauta. • 



O Sr. X da V figa:- Por est.a au-
t.,risaç&o o go•eruo pode sem contes-
taçl~> augmentar ou diminuir algun.s 
artigus triblltado$ ou supprínul_.,s e, 
om lugar deu ,.,, crear uut ros; 

N• :c!,• par1e d ir; o §:-passando-os 
de uma pafl'a outra pauta-. 

Sr~.. o que sao úa pautas f A b.lae 
para a per~epç& • dos tribo~. 

Nella.a. é qa.e existe a ta111. do im-
p •Stll, e V. Kxc•. •&bdiO que oóa te-
toos tr11s p3uba, uma de a, uma do 4 
e outra de 6%. 

Ora, Hc:~udo o governo a uto risado 
a tran·ferir c:er11S artig"s de uma para 
outra~ pautts, pode uu Dlll> u1u J&rtlgo, 
que uctllahneoc.e esta comc.emplado 
111& jlllUta dl>$ ax, pu ar pl&r& a de 4 
ou de 6f · 

O Sr. H . Sale&:- Pode. 
O Sr. X. d4 Veiga:-Si pod11 pas-

:sar tle uma para outra ~uper1or apso 
{MlO u pre$idenc.e .Ja provmci• tl.:a • 
i.•vo.:sti.Jo da attribuiçllu de augmen-
h r impostos, • qu!il abwlocameote 
lhe nao compete. (Apoiados). 

O g, .. H Sales:- 611S8a impostos es-
t:lo crd:l•lus; o que acuntece é que as 
JJaut1s existente~ uao estio de c olor-
midade com o que tleuu1 •er. 

OS··. X. da Veiga:-Si as pautas 
ox istontes uâo • co1a.uitdo us Coll<llções 
uct U'ltU' da< mercad·•r ias, cumpete A 
a-ssemblea altor .. J-ns, e uau delegar 
a . presidt!Ote da prJVÍDCÍil UUla ÍI&CUI• 
tlatle, . que é exclu1iVa1oente do poder 
l egislcdiVO pNI' Íncial. 
No~m faliu cum .a mmha autoridade, 

qu11 é :Jet>huma (ta® apoiados) 
P<~Çil licença A iflustrd commissao 

para ler o que a respe1to diz uma au-
toridad., competente, IOil~ tre em mate-
r .a couatituciooal. 

Di~ o iUustre Sr. Vi:t .onde de S. 
Vicente nos aeos cummentarios A nu~aa 
const ituiçHo (lê) 

O Sr H. Sales::- Sollre ato esta-
mos de accordo, nem me COU$ta q•Je 
houve;se opinilo duvido&:~. 

O Sr. X. da Veiga: - Si V. Exc. 
estã de accorJo, iato é, que, de con-
formidade com O:.fN!nsamellto do Sr. 
V 1scoudt1 de S. Vtcente, a a <serpbJea 
nao pude delégar no execut iVO a fa· 
culd.ade de legislar, como a nubre 
commi~sao estll&ue no seu vrojecto esta 
trantfe~rencía de atcribuiçõesl 

O Sr. H . Sale&: - Nao ba tal trus!e-
rencía . 

Os,. X . da Veiga:- Ob I Sr:~., en-
~" ou D·to tenho a fortuna de oompre· 

• 

honder as pa lava as da nobre et)nmi>·-
~io. 

O Sr. H. Sates:- l\ó 1 é que ndo temos 
n ro rtun11 du nos tornarmos com,•r&-
henslveis. 

O Sr. X. d4 Veiga: - VV . Excs.nuturi-
~lo no§ I. • o presiJente a renr a Jmu-
ta dos genero~ do exporl.açao, pooleodu 
au~ementar ou reduzir 0:1 respectivo~ 
artigos. 

O Sr. B. Saies:- Passando de uma 
pauta Jl&ra outra. 

O Sr X. da Velga:- Passnndo-ja é 
uma SPgun.Ja questdu. 

O Sr. H.Salei:-Nao é absolutamente: 
nllo se l'"'le.interpretar um t recho por 
vhralles •lt~stacadas. 

U Sr. X. aa Vetga:-Perdlo:- cpt dell-
do passar .. & ... 

Ora, si o presidente tivesse somente 
de pas:sal-os de um~t pauta para outra, 
nem a11shn nca.r ia just•Oe~ulo o alvitre 
<la commlssao, porque $Ó ne~ta tralls-
ft~rencia , ne>~ta allornçdo de pauL·u, 
J>Ode haYeraugmento dt! taxa,porque ha 
pauta~ de 3./", • .Ie ·I o de O:orn,sl o presi-
•lon tu 1 ode transferi r um 11rt1go de pau· 
t" Infer ior para super'lor, é claro que 
Ocnra aggra \'Ando ou autfmentando im-
po<tus,attribuiç«o que nAn lhe pertence. 
Mal!, ll CUUC"-'"ãu que cumbato vai alem· 
o presidente 1•11dorá lambem caugmenta; 
O$ nrligos• cunstan tes tias 11auca~ e aio-
da callorar-lhes os preços• . E', pois, in-
cnntesta,·el a lllegalhlade da autorisa~ 
ÇIO (Apoiados). 

Quanto ã necessidade allegada pela 
nobre com missão, tio 1·ever-Re eua~ pau-
tas, nao a cuntesto; acredito mesmo que 
é real. O que s~>gue-se d'uhl é que à 
assemblea cumpre estuda1· a questao 
das pautas, pul-as em harmonia com as 
cundi~.!S actuae$ do mercado e cum aa 
cunrcniencias da producçilo da nossa 
província: mas nunca entregar pura e 
a·mpleamente A admloistraçao prcTID· 
ela I uma ·faculdade que é lntrallllmissi· 
vel, que nâo é delegllVel por parte do 
poder legislativo provincial. 

So~ria tsso a confbsâo da nossa inca-
pac•dao!e, e ao mnsmo t 9mpu uma de-
legaçao inconstitucional, humilhante 
para nó! e de resultados talveJ pari~ 
goslssimos. (Apoiados). 

Mu, Sr. presidente, 1110 ar!mira que 
a nobre con.mi~são procedes1e de~te 
m •do, por que na ordem política, como 
na "r dom <!o qnae,quer outros pheno-
menos, eu so vejo causas e effellos. 

A comm:s-ao, procedendo cómo pro-
cedeu, está em perfeita harmonia com 
a índole e a~ tendencias actuaos tle 
seus co ·rllliginnario~. nilo ao para com 
a admini~traç.-to da$ demais pror·o ·b.-
do imperio. c-•mo com relaçau 1\': !íO• 
veroo rrll l. 



;v,,E.J.d . • sabe, ,, Sr. IJIT8$itlente, ·que • 
dt!pois .dlt hàl'~r, agit:adOl.jM!J'Ilnte o o paiz, .. 
dura'nt111qua~i ·10 annos, o óhocalbu das 
reformas; doP9i~ ole h:1 ver lançadó ao~ 
quatN ventO$ da fanlrt O celebre. ntani · · 
ft11to de 1863. quo Ct•oclura pela nau 
me no& celellr ). ph 1.Ue c reformas 014 
reoolução •-,o pnrt:do liberal sebe ao 
poder, , ,overna discriciollariumenle, 
como por vezra..tem a.conteci~o. durante 
4 ano_os e ,mjlj;,.. .. , , ·' . 

O Sr. H, Sales:-Ntio ê tÃo discri· 
ciooari1unente a~sim 

O S1·. X. da Veiga : :. e o·lo consta 
a!é hoje qu~uma ~~~ das promettida~ 
reform11s se roalisaiS9. 

De quantas reformAs ·teYe o paiz 
pr<~mossa, 1\llO h• no~icia. que . uma ao 
~e teoha,•·Aali$ado até hoje. 

O Sr, M. Faustino:-Nem a. re-, 
lorma eleitoral 1 

O Sr. X. àa Veiga:-Nem a reforma 
e!oitoral. 

O Sr. 8eceriano de Resen(le:-NI!o ê 
obra cx.:ln~iva •lo_ partido !i'bcràl. 1 • O Sr. X. da l'eiga:-Nern'a r.efQr· , ' • ,,, ... , . d 
ma eleilorul; es~a nunca foi 11es~ o 
antigo programma do partido liberal; 
mai~ tar,de roi ÍI\Ciu)da nelle. por tac· 
tica politica e s.; ~o~ oon!-f!rlida em 
loi com o voto e auxll10 mmtopoderoso 
do partido C( nservador. ( Jpoiaàos). 

Demais, o nobre deputa-lo poderá 
me dir.dr ~i a r eforma eléitoral directa, 
t}ual foi decretada 'a 9 db J aneiro de 
18'!1, consagra nn materiR •·S princí-
pios d-J velllu programm,\' ~it?eral ?. : 

O Sr. M. Faustino:---Creio que !jtm. 
O Sr. X. da Veiga;,.... V. Ex c. crê 

que sim. Como é caso de COoltciencia 
(1·isadas), nilu 111e é per.mit~ido contes-
tu. So me cumpre r.!Spaltar a con· 
scieocia dos· oollegas. · , 

Como' se o partido ' l.be'ral tivesse de 
1.ccen'tuar inoll~ôr' !1. ~egaçao de _tq4J-s 1 
as suas prom03SIIS, no ,Hm, do ~eu. no,·o 
quinqlleno.io, no.o~o qq~ta st tuaçjlo, 
,1ue aqa~a de ser -declRr.ada-liquida- · 
1ta- do alto da trib.llDa do~ "euudo, o 
actu:d Sr . presidente do conselho, fal-
tando ainda uma \'ez -a• todos os com-
promissos do partido liberal, collocou-
se Sn,cm luta aberta .confra as fran-
q;ét~~ · proviociàes (apoiados á a mi · 
ttorial . das quaet no emtanto S. Ex~. 
improvf•ou•ae aranto~reS:u~citando, com 

·tt '!!eU' ministerirr, 'o .pr··graml'oa de 
• I ' 1868;.. • - . 
~.>bre3 pr!lvi~<:ias.; ·Sf .. ,..2rcsi~on~ç. 

CUJOS orçamentos la erad a!l!lz m111g:u~
~o, para'~attlínder a9' 'deers4idarles das 
~spectifoi rnpóla~~'i v!em!$o aétual-

• 

!Jieilúl selll ttlerO>;' se•u recnrsJs J>llra 
pngarem -siquer ao seu funccionhlismo ! 
E', o caso em que se achi\o as proviJ\cias 
<le· Pernambuco, Oahia e ontl'a!l: • 

Entretanto, o Sr. presidente .do>con-
selho, darirlo tosteinunh·• da• .Sincef"ida-
de com que respei ta ~~~ 'frahqtlias pro-
vinciaes, ch\s · quae.q ~ -- EX'c., re'(lito, 
apresentou-se no parlnment·1, ao orga-
nisar o actoal ministerio, como;.. pala-

• dino, acaba de- llllspender a éxeo~:QAo 
-do orça1nent1.1 provincial de Pc.rnambu . 
co o mnnrluu no r.•spccti v o p.-:esideittc 
que nega~so ancQAo ao da Bahia, · me· 

·di las ordena·tas l'or via do~t~J, grapho, 
sem nudieneia, s1quer, d" con -elho rl e 
Estadn, sem1 ter se rtrgnado ali menos 

-consultar a opin•;lo de um só cit) seu ~ 
collegas,. alttes de abalao~.ar~~t a sc-
melha.nte a tteotado·! '"· 

Sr. presidente, eu .. oAo tocaria nesto 
n~.umpto, se elle . de certo ' modo não 
interesfas.e no nosro pvçament_o pro-
\'i ncinl; pois COII ta qUO O Sr~ V,sconde 
tle P~raoagnitõ qqerendo ' levar pot' 
diante a sua faina de inutilisaT os· par-
lamentos provinda().< jà> sôliciton do 
presitlente.4e Minas tnformações sobre 
o producto ria nus1a taxa itinérai'i.t, 
cuja percepç"ío con;ta tér ta!llbanr rle 
ser suspensa por orrlem e arhitrio de S. 
Ex o' 

Si assim acontecer, lt muitn prova-
vel que d.a parle da Hlu~tradn maio·-
ria n:Io appnreçl!o pro te,•:~~. ullo·obstan·-
te, Sr. presidenle, l t'n ltt r ·se ele um 
assumpto •n.uito controver~ivcl, poi>< 
publicistns da C\!'llu bt coiuervadora, 
C)(oo da escola libera l, contest.a:o quo 
l'J pu;sa cla-;sific.tr eutre os . impostas 
de .mpor lllçJo as taxe.'! que vigorao 
entro nós $ub o titulo de · taxa~ itine-
rnrias. - 1 1 

O Sr. /J. Sales:-Então, porque V. 
Exc. ja nos suspeita 1 Pois ns.o podemo~ 
acompanhar ,es,ses -eub\!éist~s ~ 1 , 

0 Sr, X. àa Velgq:-fttJp e.xçfMh:•• 
zelt> gn1•ernamenfal, com q ua eslà pro· 
cedt>nlue l(!m proce,d ido1nes~a casa,ilu-
ran te to·la n situnçllo,' n\ iliiÍtt'radn 

· maior:a, que' quer, 'iutes ·'dl! ' titdo, · o 
guverno rios liiJerá·e~. emboi'a' rriffi,, onn 
dominem ns i•'-"ltie'raétl! r ., · u 
~ ~r.•presiden~ T! ErC\•j!t\ de sa '~
corday\ue há cerea ·lt~ l!)'1cftá!Vhl~ o8sa 
approvou algnos requerimdntôs da 'in;· 
n·>lia, soltcitltndo infornla~é's· ao go-
'fernb ~obt:e ·~é!rtõeS quin a .l.'rt~aaffi=A 
elaboraçllo do ÕTÇs•rionib pt.Ot\o'eial.' ' 

Apesar do te01p'o aeoorri8o j ll!1'sllr 
asuz sufficíeute para qua 1 éis-<~s1 illfd.(-
mnções nos fns~em rri ni8traa$s,u.lnbb 



mo etin.sta quo tenblo vindo aW hoje. 
Affirma-se mesmo que no' serlo ne-

gada~ ~~~• informações, o que impor-
tará, seru duvida, alem de olrensa e des-
curW.&ia Jlllrll com a a-semblea, um 
no"" embaraço no bom andamen•o de 
nossos trub:1lbus. 

O Sr Mo1·etssohn:-E' um menos-
cabo ria tleci>IIO da assembloa. 

O Sr. X . da Veiga:-.\ falta desses 
elementas nos prt~judica sobremodo no 
exame eon~ciencioao da maturia que se 
discute. 

Nilo obstante, eu e oa meus nobres 
collogae havemos de continuar a pr•• 
ata r· o nosso pequen l concureu, afim de 
quu a !ui do orçamento provincial sai ' 
rJesta casa expurgada da muitos enxer-
t ,. , quo om má hora lhe f.,r;to feitos 
pola nobre commia•ilo, enxertos quo 
t·quh·alcm i nrdutlcira zombaria para 
cum o estado lastim•JSU de pobreza em 
•pro >O acha a província! . 

O ::,r. H. Sales:-V. Exc. acrodrta 
tJUe nó• >OmOi cap tZC8 de Z mbar COIII 
ll provinclaf 

O Sr. X. da Veiga:-Z•:mbalia nllo 
1ntcncional; eu ativo sempre as iuten-
çtjlls da nobre commiasAo. 

Srs , quando nilo temos o nece~fario, 
n n 1bro Cllmrnisailo nus vem propnr ,·or-
b "' superllua~; quand•t nllo temo., os-
colu prim:niu, nem pnntes, nem Cl· 
tra•las, e avulta de m•IC!o a irnpress'u-
nar a todos a divida pas<ita da pro-
vioci:l, a nobre c<~mmiss4o vem n lS 
propor a creaçao de jal'dins, augmento~ 
do ordenado~, croaçAo de novot empre-
gos o até o levantamento do uma car-
ta curographica! 

O Sr. H. Sales:- V. Exc. acha quo 
filo ob;ectn~ de luxd 

O Sr. ~eoerÍJmo d.e Resend.e:- Na ac-
tualidado nlo ba quostlo. 

O Sr. X. da Veiga:-~llo medulas do 
u ili.lade, mas a utihdade aubordina·ae 
á • circnmstanciaa do tempo e á" nossas 
.;.ondiçõ.ls. 

O Sr. T . da MoUa:-Nlo slo im· 
l're~c ndiveis, e nó~ nao temos dinheiro 
nom para o que é imprescindi vel. 

O Sr . X. ~ V~Si as cir~ll,m• 
stanc'M 6naooeiM4a.' proviocl.a alo 
taes. que alo temos recurso para at· 
teorler •~ u'lcessidade~ de primeira or-
dem (apoiados), nlo ba contestar que a 
oreaçlo de jardins da inCancia, o levan-
tamento de carta corographica, o aug-
mento de do~pe&as com o fuoccionalis-
mo e a docretaçlo de outru medidu 
dhrndioe11, <lue ae contêm no Of'9!1• 

mento, do v.ardadeira 11m batia, •cn:lo 
flcarneo para a nota pobroza. 

O Sr. Drumond;-A ccmmiSt'lo nrlo 
quL& romper com serviço• creadtill. 

O Sr.' X. da Veiga:-Nenhom destes, 
a que me ref.·ri . é ~niç o crea•l11. Turlu 
é novidade tln projoctu e novidade a moa· 
çadura. 

O Sr. Drumond dá um aparte. 
O Sr. T . ela Motta:-Jardrns d :1 in-

f•noi u, •lmauack e carta co,·ogrnt h • 
ca nlo ~o serviçat cre~dos. 

O Sr . .Drumonú:-São u unio11a 110· 
vidad011 que V V. Excs. encoutrau. 

O ~t·. JÇ. da Veiga:-NI'O é mau in· 
tuiw t•ntrar agora no exame dotitl" do 
orçamento; mas, como o nobre depu ta do 
me provoca, rarei mais nlgumu r. f&-
rcllciuo re$enando-me para discutir 
mai,; lardo as questoe~ re1pectivas 

Ignoro 11 ra$lO porque a nobre cnm-
mi,..,lo o lo so prupoz a conservaçilu da 
cadeira de italiano no lyceo mineiro, 
como. alada a creaçao da de aliem lo, nAo 
ubsta.ote constar do relatorio da p•·~l
deoci~ que amtius elites pr•eparaull'in~ 
serlo substituídos por outros, conful'mo 
o declâra o mloisterio do imperioo para 
a matricula nus cursos superiores. 

u ::Jr. D"•lmOttd.:- V. Ex. deve se Iom · 
brnr de que a cadeira de italiano jn rui 
provida. 

O Sr. X.d4 Vefga :-Mu deve aer eli-
minada por dispttnsavel, visto como ruJo 
mais serà o italiano preparatorio rara 
Oll cursos ~ 11 periores e o lyceo é um os· 
ubele.:imcnto para o ensino de taos pre-
paratorios. 

A cómmisslo, porem, alo contento 
com a conservaçl o dessa cadeira, pro-
l Ge ainda a creaçao de outra,iguahnonte 
dosnecessaria : a de allemlo. 

O 81·. Moretnohn : - E' alo ter &111 
consideraçlo o que disse o presidente da. 
proviucia em seu relatorio. 

O Sr. X. d4 Veiga :-Pro~Oe aind'l a 
creaçao de outros empreg·•s diapensa-
vels, apgmenta vencimentus em mui las 
das repartiçOes proviociaes e eleva, sem 
ruao plauslvel,outru Yerbu de despe-
zas, que aliaa devem ter rednzldu . 

O lSr·~ Drumond : - A elevaçlo 6 ape-
nas Qll&nto i directoria de fazenda. 
Os~ Jl. Fu~Qencto :- Todos os annos 

se igaàlam vencimentos, mas está-ae 
augrné~tantlo sempre. . 

O ~r. .X. da V eiga:-R~terirei al-
guma'!! , deuas verbas e na 2. • di seus· 
alo tri\tarei do ~jacto com a analyse 
quo o 'pre5ente debate nau comp·or ta. 

Hio na vert.a dostio.ada• ás o•ad .. 
oormaes &ccr811cimo de cêrc:l"dtl qua• 
tro contos; na do illumin~o d, C.t· 
pita!, de m:tis tres contoa; nu de Ol'nll• 
tU3<1 e d.J oo i: :,Ja~iu L'Oiiciaes, ci&t:ll 



contos; ele re1110nln, de.nnimaos para o 
corpo policial, cin.:o contos; havendo 
tambem augmento nas verbas para 
expecfle·nte. de varias repartições, na 
do pessoal· da directorin de razenda e 
algumas outras verbas nons, como 
aejAo a de dois contos para 6sca:'lisação 
da arrecadaçllo e a de q ua 1 ra eootos 
para telegrammas e passagens em os-
tradu de ferro. 

Em vez do espírito de parcimooia c 
moderaçllo no computo da receila e do 
severa economia na ll:ução da des· 
peza, que dev.era presidir a ela bornçao 
ao projecto de orçameotô, auor tas IL'I 
tristes circ'Umstancias financeiras da 
província, nelle transparecem-na re. 
ceita-o optimismo no calculo, de par 
com a indiiferença p la sor.te do· contri -
buinte, v~:xndo por certos impost•>s exa-
gerados;-nn despeza-a tendencia para 
novos disperd·ícios e para apparawsas 
id i:.a, que ·fó·ra grave hnprudencia le-
var por diante actualmente. (Apoiados 
e apartes). 

Nosso estado financeiro é melindroso. 
Nunca foi tllo grave e podera ter 

consequencias desastrosa~, si nào o 
melhorarmos desde ja por meio de me-
didas previdentes. · 

Farei delle uma rapida npreciaçi!o, 
baseando-me nos proprios documentos 
officiae~. em que 11 nobre commissllo de-
vera estribar-ae para organisar seu 
proiecto de orçamento. 

Segundo a tabella n.IO, a divida con-
sohda•la da província representa a 
eomma de 2,441:000$000. 

A esta somma deve-se addicionar 
a quantia de 529:806$923 da diV1da 
ftuctuante, proveniente do emprcsti!nos 
contrahidos com o banco do Ura~1l e 
c:~ixa economica da capital; deve ain-
da addacionar-se outra quantia, â qual, 
seja dito de passagem; a nobre com-
111159110 nem ao menos alludio, na ·im· 
portancia de•220:489$745, representada 
p1r con&ractos, em sua maxima parte 
) 1 vencidos·, relativos a o11tas pu_blíca~, 
e p:u3. cujo pagamento nllo ~eJo con-
signada verba alguma no proJE:Cto de 
o~çamento. . 

Temos, poi~. 3,191 :·296$668, lmpor-
tancia que eleva-ao A somma total de 
a,257:139$120, porque Aquella quantia 
'deve-se ainda 3.Ccrescentar a que con· 
ata da tabella 7 .•, isto é; divida passiva 
da . provincia, na importancia de 
65:842$452. 

Sei qae eda divida passiva, repre-
sentada pelos exercícios flndos,costuma 
'ser pnga com verbl\s rnoito · limitada-, 

sempro insufficieutes,tlõ uosso ort;~uuen . 
to; mas semelhante systema de've l!er 
aban 1onado; porque esta clivicla é ran 
legitima como qualquer outra e cumpa·o . b • ' o · Cllnsagnar-~e vllr n no orçamento par.L 
!eu pagamento integrnl. (Apôiados). 

Nem comprehendo porque, deventln 
a pl'<~vincia, conforme cônsla 1lo' bn· 
lancete da propria, roparliçào· fiscal, 
quantia superior a 65 contos, a commis-
çAo apenas ministra recursos no seu 
projecto para pagar-se 15 contos da 
reis. O q u11 se segue é que os credores 
ila pro"incin, na importancja de · 50 
contus, não pó'derao receber' o que lhes 
é devido. Ora, nlto hn nisto' just iÇà,nem 
equi•lade, e dá lugar n odiosas prefe-
rencias por parto· da adminlstraçllo. 

O Sr. T. da M'olta:-Apoiâdo, o OI'· 
çamento deve c:msignar a importanci:L 
totnl rla divida passil:n. · · 

O·Sr. Drutnottd:-Mas nas tlispcsi-
$ÕOS goraes ~ commissa:o eleva 'essa 
verba a mais 37:45('$043 reis. 

Partanto, não stlo somente 15 contos, 
como diz o nobre deputado. 

O Sr. X. da Veiga:-0 que e5tà 
consiguado nô corpo d11 orçamento para 
esto fim ó somente a quant·a d9 quinze 
contos. 

O St·. Dr"mond:-No corpo, mas 
nas disposições gerues eleva-se a 
som ma. 

O St·. X. ela Veiga:-Com que re-
. curso f Qual a verba da Ctnde ha do 
~ahir o dinheiro para o pagamento? 

O St·. M. Fulgencio:- Com os raPs 
creditós su'pplomentare~. 

O S1·. Drumom/.:-- Sem duvida. 
O S1·. X. ela l'eiga:- Diin nobre rle-

putado quo a commissão eleva a ~ 
contos e tantos n vorba para pagamen-
to ria divida passiva. 

N J l '' primPiramente que a elevação 
não correspondo à irnportaneia totul 
de debito, porque este é superior a tX; 
contos. Em 2.• lugar,obse• vo que, :lin-
da mesmo que a verba representasse à 
impc·rlancla total do d~bito, ··seguia-se 
dahi que o governo terin .rte con-
trahir um emprestimo.,1 operação do 
cre:lib, par .. P.Qli~Q.Cher essa .. verb~~o,o é 
exactamente ésté-oàbcro !los emrresti-
'Díos ·~ue nós devemos cbrfâ.r: t.\ e'xAA· 
dientea1lu1dido nada remedêa, pot~; ']!Õr· 
quanto importa p1gar uma di-.:ida cAn'-
trabindo·se outra e a juros. '' 

O Sr. Drumond:- V·. Exo. vejá 2uo 
a divida c 1nsolidnda, 2000 e tantol4 
'COtltos, nllo roi ro:ta para sati.sfn7.i!l' 
daspezas ordinarias. o S1•. X. d11 Veiga: -o iLJ.larte Mo 



ndianta idea na quest4o. Entretanto, 
re~pc10t!o que parte da diYida cons1li· 
d ot!a foi eont rnhida para aa•isfaç4o de 
do•pozas ordinariat. 

O Sr. Drumond:-Em pnrte foi pa-
r.• p~gar o dob!to de 1880 a 1 8~1 

O .~r. X. da Veigtc:··Mas, Sr. pre· 
si•lonte, si o r.·su lta·lo cobl dos encar-
gos da pNvioeia, eneurgot avull.lldis$i· 
cnca, so attendoodo->e para o pa-siYo 
do• r:ouoscofre•,olo eutrnn lo em linha 
do c •nta ._, .Jcnpeza~ cr011:ontes •1ue 
Silo (trOjiOSIU e O d.eflcit que I~ CO.l· 
tem no Yentre do urç:unonto, é de 
:1,257:139$120, por outro la IH, reclama 
attoaçitu da a~sembl~a u i osufll.:ioneiu 
da quota e.ousignada pela nobre com-
ml•sllo para u serviç • da c!ivtda pas-
ai n, ia to é. jur.u 11 runortcs·•ç \o do:! 
t~mpre~timos c ·otrf,h dos c:o·~ 11 cai~a 
cocun mic;t e h:t:JCO d·1 Brasil , o a ch-
' idacon •oli lada,no valordt~2,441 ~000$ . 

Di~plle-"e no § 11 .: c J u ~os e amor-
tisaç4o d.: apolicef, 150,880$000. • 

Nilo sei como escapou à 11lustra la 
eomrnis-110 urn algarismo1 tilo cnn·ide-
uvol, cnmo est ·, que resulh da difft~· 
r.Juç '· po!s q nc ao n $8rviço elo~ jur ~~ 
i:np•1rta em 146:460$000 

O calculo é ~inlt•loi~. lmp rLund·• a 
d:Yid;• consoliolaola em 2,441 contos(.: a 
n obro commis~l·r n4;, ce~ute t 1 e é " •tue 
c"n~ta dn bal:mcote da thcsourana) a 6 
X, tomos o rosultad o •1ue iu liquo i, ole 
I 46:400$000. Am••. ti. uç.\n olesm md..;-
cna ol ivida. á r.o ~.\n ole 2 %. exige 11 
somma de 48:8:..'()$000. 

Add cionadoa estPS algarism a, lPm •s 
a quantia de 19j:280$()00 c nao 
150:880$00:>, como ('rOjoOe._..a n ·bro -commissao. 

O Sr. D· umonà:-Os juros da divi-
da cotc.ol•daola an•lam em 144,000$ 

O Sr. X. ela Yeiga:-Os jur •• a da 
divida coo'!Ohdada attingem exacta-

. meoce a 146:460$000, so o~ j uros; si a 
a amortisaç;\o é tle 2 %. exig., uada 
cnenoJ de 4~:8~, o que produz a 
som ma refer ida do 193:280$')()(). 

Por taot., a quota que a commisslo 
olevia cons'gnar era esta e nAo a de 
1 .)(): 880$000 .~ 

Cht>g .. m 11! pois,a este reau 1 tado:· IGI'• 
viço da divida con>olidada 195:280$000; 
aorviço tia dlvoda fluctuunl.c, conforme 
propõe alnobre commisailo,l l 3:333$333; 
obra~ a ('agar, conforme consta do re-
latorio presidencial, 220:489$745; pu-
Fi v o de l!xercic:oi findos, conforme a 
taholln 7. • da the ouraria, 65:84.2$4-52; 
sou tio u reau ltat!o total da de•pez t ~>xi· 

gi la pelo n; sso pa•aivo a sommn do 
~ 1:915$530. 

Encretanto, parn fazer Cace a . esta 
deJpez '· o projecto contigna ajiCDil ' 
~79:·!1.3$3.Ja, me:1os da meh·lu ! ! 
(Apoiad1s). 

O Sr. Drumond :-- ·Mtt~ nu te o no-
bre dep~tado q u .. es•a verba de o!>r• ~t 
a p'8'ár-ae refere-ae a obru que vao 
realoaar-se duran·e Wdo o exer.:ic o 
desta l,ei. 

O Sr. X . ela Veiga:- V. Esc. esti 
complellti]JeDte eogu nadu; s~o obra~ ha 
muito temp3 cootractadas e muitss 
dell11 jn feita$, que importAo em di-
vida para a prov.ncia. Oiça V. 1-:xc. 
o que diz o presidente 11 este respeito 
orn seu relatorio. ( U). 

Portanto, sAo obras na aua onax ma 
pao to J& fii iUlll e pM cujo pagarucooo ·o 
guv111 o J ~ re!ponsavel. 

O Sr. Drumond:-E' respona;onl; 
1.1 Sllu,t" iniufficiente o recurso que 
c"co-ignamos no orçamento, o habrhta-
moa para elevar as r u bl'i,•as ro:upe-_ 
tenbs. 

O Sr. X.ela Veiga :-Ah, V.V. Exc.1. 
então querem illidir 11s difficu ldaolt>s 
autor!sando a abertura 11o credito~, 

O Sr. lJ;·u·mol'lâ:- N .o queremt s 
Calt:lr â fé dos contractos. 

O Sr. X. d6 Veiga:- Ne$S'l caso 
hlo de confessar .a insutflcit>ncia rln ur-
çame:~to, hAo de propor a abertura de 
cr. •I itos, i· I o é, a a u tor isaç:lo para 
novos eroprrstímos. Afinal o remedío, 
que tiO ugura é lembrurlo, é o mesmo 
exf;cdiente desgrt çado, ao qual ja 
allud.: pagamento de divlda1 c"nlra-
h. ~ d' 'd I I tn .. o·se nova' lVI ::s ..... 

Eis o estado ó&a finanças da nn;. 
Yincia. Sr. presidente,! E' tri, tÕ é 
q uasi Jesaoimador! ' 

O Sr. Drummd:- E ai n«o li\'er-
mos recursos l Qual o meio para pagar-
se e:sas dividas f 

O Sr. X. da Veiga:-0 meio, n6lt da 
minoria nao temos obrigaç·to de su,.ge-
rol-u à illuatt'"Jda maioria, nem ha 0 ne-
cessidade da suggest! o, quando elle 
esté no espírito o na cootcionch de 
todoiS. 

O Sr. H . Sales:-V. Exc. começou 
dlzt>n•lo que a minoria queria ecllabo-
rar com a mal 1ria para sahir t'a all-
semblea uma boa lei de orçomenh. 

O Sr. X . ela Veiga:-A noSllll mia~io. 
especial aqui é a da critica. Fazen•l . ,, 
de lia mo ama nascom naturalou~uts ,,.. 
alvitres quo cumpre aduptu ao. 

O Sr. 11 .~nle•:-A crit c·1 R'}II Í ú 
umn mistao "IIHIV f,tcil, -.... - - · 



O Sr. X. da Veiya:-Pnis torno- mo 
mais cxplicit!l, sati~oJazendo os desejos 
d1 nobre commiasão. 

Si ~e quer organiJar seriamente um 
o ·çamento, qual o exigem a i cr it1cas 
circumstancias em que es~arnos, a pri-
meira 1'egr.1 a observar, e essa Impor-
tao t s ima. ó a da mais se1·en1 ec·.no-
mia, c .. r tnndo ou r eduzindo-se no or-
çamento d<!o d~speza tudas ~s verb~s 
cuja applicaçao actual n!lu SOJa de ri-
gorosa e imprescindível necessidade 
(apoiados da minoria) . . . 

Nem, Sr. pr03idente, pode se JUSti-
ficar ante O< princípios economico~, 
como em racu das boas normas políticas, 
a. decretaça:o do novos tributos ou aug_. 
1nento de um só imposto, sem que o 
fruct '>, o re~ultado desse accrescimo de 
o o us para o cont ribuinte sej_a por lei 
appl icado a attender a. necess1~ad_es _pu-
blicas compro1·adas, 1mpre..oelnd1ve1s e 
urgentes. 

O Sr. Drumond:- Da accordo, o por 
Íisu nào propuzemos a creaçllo doJ ne-
nhum 11ovo tributo. 

O Sr. X. da Veiga:-i\las, Sr~ , vo-
t 1r-~o novos impo~tus; conceder-se au-
t?risaçllo paro novos emprestintvs .. 

O Sr. H . Sales:-~las qunes são os 
no f os imp• stos votado,1 

O Sr. X . ela Veiga:-Estou fallando 
em these. Eutretanlo, recLrdo â casa 
que a autor isaçüo prop:•!ta para o go-
vcnto alt3rar as pautas po~e trazer 
a :crescimo de t.ributos. ( A potados ). 

D zia eu: vota r ·se novLls empresttmos 
par:. ,1ue se improvi;em a ;sim recursos 
para augmentos exccs3i~os de d~spczas, 
quaes constam deste proJeClo, e1~ o que 
nào poderà ser aqui decr<ltado com meu 
voto uem dos meus amigos. e t>sper o 
que ~em tia nobre maiol'ia (muito bem 
cl<1 minoria). . 

X:Io temos o direito, Sr. prestdente, 
de exin-i r noros s1crificios do puvo con-
t1·ibui~t~, sem quo provem~s até á .,a-
ciedade, com os factos, mats cl?queotes 
do que as palavras, que a mcd1da Á de 
uece~~i·lade inatl ia1·c l e que a ~ssem
blea e so\icib e zel.o;a na n~phcaç•lo 
do>~ dinheiros publ 1cus (apo1ados da 
miT\oria). E' preciso que a illustrada 
comm s>:lO ~lto ac• mpanhe nem de lon-
ge 0 optimismo do prestdente da pro-
víncia; 0 optimismo, nestes n~su!Dptus 
principalmente, é altamente pertgoso: 
vejo nelle uma ameaça grave ao no~~o 
futuro, e n!lo 0 digo sem ra~lto . . Vou 
mostrar os fundamentos de meos JUStos 
e fincerl's temores. 

Ja bn dia~, chamei A atten~o da casa 

. 
, .SNO 

11ar.1 1110a llhl'ase us:ula 1'01' S . Exc. em 
seu r elator io quanto â elaboraçlo do 
orç:uuen lo. 

Dep11is de haver precouisado a ne-
cessiila•le e ut•ltdade •las escolas ·e es-
tradas de ferro, o Sr. Dr. prcsi<lcnto 
da prvvincia diz -nos accidenta lmenfe: -
cO equilibrio orç.1m•mtario cstà iguul-
mente no caso de merecer as rossus 
mcd tações. 

Sobre os DOS!oos or~.amentos pesa -uma 
peq"ena divida fiuctuante, que, des-
IJr<!sada hoje, po.le mais tarde servir -
lhes de peso•. 

A peqU<:na divida /lucluante, como a 
casa perfeitamente conbecP, é de 529 
ct>nto~ e tanto, quo terá de ser prova-
velmente augmeutada dentro de pouco 
tempo em quan tia quasi equivaJ·ent.J 
pat·a t,agamento dcs novos encargos, a 
que ba pouco me referi. 

"Conviria, accresce:tta S Exc., assen-
tar a respeito em alguma p1·ot>úle11<;ta 
que, sem augmenlar o a lgarismo da di-
vida c:~nsol i uacla, tentl~sse a precave;·-
nos do futuros deficlts. subortiinantlo a 
receita e despeza ao mais perfei'fo e jus-
to equilibriu • 

Nas taes- atoumas vrovúlencias- a 
't ue se refere, por euph11nismo. S. Ext'. 
u ::ir. 1)1', IH'e~idento da provincia, su 
com)Jt'ebende virtualmente a decretação 
de novos impo~los . Isto transparece da 
phrase. 

E com ell'eito,Srs .• rara equilibrar or-
ç:uncotos, nào so têm inveolado mila-
gres: ~ti conheço tlois I'OCUrdos: a mais 
severa economia, os corte~ os mais pro-
fundos na Jespeza ou a creaçllo de novas 
fontes de recei ta . A sabedoria dos eco-
nomistas não inven tou ainda cousa me-
lhor. (Apoiados). 

Vou ainda offerecer à cuQsicle raçilo da . 
c~u doeu monto mais c laro, mais elo-
quente, do optimismo do Sr. Dr. presi-
dente da província. 

Diz S. Exc.: 
c Nussa receita nnnua para o exnrci-

cio de \88:$ a \884 está orç'lda em rei~ 
2,1192:640$000, a nossa tlivida consoli-
dada monta a 2.441:000$000. 

c Es tes algarismos ~ymbolisiio a s i1ua-
ção linanceira da [>rvvincia "· 

1\ào é exacto; estes tdg!lrismos não 
symbolisllo a situação financeira da pr. !I 
vmcia, )JOrque ::;. Exc. omlttio outro:.. 
que aggravlto. • si tuaça:o em que no~ 
achamos, descreveqdo-a com verdade. 
Falt!lo aqui os algari~rnos da divida 
fluctuante, da tle exercícios findos e da 
de obras a paga1·. 

Cuntinua S. Exc. no mesmo opt:-
mi$mo, que parece haver contaminnrlo 
a03 seus amigos da nobre maioria: 

c Devemos quantia inCeri'lr á da. n~s
sa ronda onnu'l •· 

• 
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Tombem não é 8X11cto, rois ncab l 

ele clomon,trar com os pruprios dados 
offic:ao.•, que a diviriR riu pcoviocia é 
soperi••r a 3,200:000$000, 

O Sr. .Drumond: - Divido em par-
t J proveniente de contr·ato~, cu}• pa-
gllrnento nllo se verifica neste exerdcio, 
nem tal vez no outro. 

O Sr. X. da Veiga: -Ja est<lo ven-
cidos o~ re.•pectivos praia' em gran• 
de pnrto. 

O Sr. D ·-ummd •lâ um aparte. 
O S•·. X . da Veiga:-r;' 'uper·ior 

a 3 200:000$000. como ja mostrei o 
tnDÍ~ detulumente rlomonstrare , Si rur 
pnlci~o, na 2 • discu~nu. 

Ernctanto qun a receit11 da provín-
cia a nlO ser orçada com igual upti· 
mi~m , c exagero pela nubrd co:nmi~
sl·•· olo attiogirA a 3,0:>0 contos. 
( Ap,iados). 

Acc.·tscenta ainda S. Exc. (peç • a 
attenQI•> cla casa para o qu" vui de pe-
rigoso ne~ta insinuaçll· ): 

c En u ctanto, é a di5idu consolídoda 
do Bras.l muito mais o!l:vuda do quo · 
a somm·1 clu 'ua receita de um :ó . e:terCICIO • · 

Diz S Ex.:. que a Jívida da pro-
vinc!a nil'> cxcecle a sua receita, o •J Ue 
nã" go harmoniosa com o proprio pro-
jecto da nobre com rrli iSAO e o q uu ~a 
clnmon$t rei n;\o ser exacto, e depo1s 
accrcHCO!Ita que a dívida do Brasil é 
muito ~uperior ú sua receit:l., como 
que insinuan•lo. quo 09ta n·s~~b~ea 
po lcrà sem rece1o augment.ar a d1Y1d:1 
da província (não apoiado do Sr. H. 
Sales) na proporçA·• em quo o l!:ilado 
t9m e}ovndo a sua. · 

Como, no pensar rle S. Exc., a pro-
v\nchl estã em melhores condições fi. 
nllncerra~ do que o E~tudu, podedem• s, 
para altende•·mo 1 nos, scrviç~>~ publi-
C~>S e mediclns que S. Exc. Iom recom· 
menda1l1>, augmon ar 11 divida da pro· 
vincia , c •nsiderada a sua ro~ceita na 
mesma proporção em quo a drvida du 
E,t.Jdl) está para a scmma da renda 
annunl do imperio I 

• Oc·a, a receita geral •lo lmporll) os-
cUia entre 115 e ,1.20 mil contos e a 
111vlda do Estado, et>gunclo o ul timo t·e-
latono llo mlnlsterio da f11zouda (do 
Sc·. Martinho Campos) é de reis ..... ,. 
H19,575:752$600, Isto é, se te vezes maior 
do quo a receita. 

K o Sr. Dr. presidente da provincia,de 
algum mod?, nos insinua que podemos 
(n4u opotado do Sr. H . Sales> . sem in-
correr oro censura, aogmentar a divida 
da província até â quantia aete vezea 

maior do qoe a sua r~'COi ta ! Cerca cio 
20.000:000$000 !. .. 

o Sr. Drumona:-Nl!o se pOIIe dl'pre-
hender Isso 

O Sr. X. da Vefga:- Knll\) a que 1'11111 
esta obser vação ' 

O St·. D1·umornt - l'ara mostrar quo 
o estado Unaucelru •la vrovlncla não é 
llo desgrnçaJo, cviiiO :111 afigura li ruulta 
gente. 

O Sr. T . da Motla:-Enta:o fui para 
nos consolar f 

O Sr. M . Fulgenc1o:-Hu nlo queM 
me consolar com M de~graçu alht<lu". 

O Sr. X da Vetoa:-l'ltlo atlmlrn quo 
S. Kxc. nos lir.e.,;u uma in~hluaçao ulu 
11engo~u. quuudo ouLro documento t»l· 
•·~ce prov11r-nos '!Uil da par to do go1 .,, .• 
nu ba o m:~.is lamentu l't!l optilulsmo a 
tonJencias verdadel ramen te crroneas 
em assumptos llnancciros o do • 1 ~a
manto. 

Diz S F:xc .. á pagina 78 do seu rE'-
Iatorlo, qutt no eurcicio de 11180 a I :S.' 1 
a renda, orçada em 2 ,704:510$000. at· 
tingiu a 4,:H3:09~>$61-U. 

Urll, ~e fosse verdade o que uesla 
parte diz o relatorio, seria l•ln alta-
mente llsongdro para a~ condições ec<1-
nomlcas da província. 

Com effailo, uma pro\•lncia quo <Jrç.a-
a sua recai h na cifra Indicada c :. ,.io 
attlnglr a"""' somrna tão supel'ior, cu-
mo a que tombem está Indicada, mái~ 
de 50% alem do orçamento, >Ó tu na 
motivo~ para luovat· o bom IIDc.lanumto 
dos seus negocies, o notavel tlo•· .. $cl~ 
mo:.to do oua lavoura, o tleseuvulvi-
men~o de seu commercio e indu sll·•~ e 
a etllcnz fiscalisação de sua renda. 

Mas, Srs., qual ê a renda quo ~Ju,·on 
esse !llgarísmode 2.764:510$000 ú lrnpor-
tancla de 4,a1:l.09~$686 L . S. Ex. mesmo 
a declara, na mesma pagina de seu rcla-
torlo, nas stguintes verbas, que alluba 
nitrd11meote: 

c Emprestimo do banco do Bl'l'l~il 
300.000.000; dito cla caixa economH:ll.' 
2i9.1!00$923 i emissilo de nrolices ..... : 
093:001$177. ,. 

Srs. , é lastimavel que, por flescuiuo 
ou desattenção (não po950 attrlhui1· fi. 
out ra causa, porque faço justiça â illus-
t rdÇD:o do Sr. Dr. Theopbilo Ottonl) é 
lasumavel, digo, que a adminlstrllcãu 
da provlncia, por um descuido em :u-
SUDIJ•to, quo alias ex1gia de sua parte o 
maior cu1d11do e o exame ruals accuraclo, 
confundlssll nmda com ,-ecetta, que sao 
cousas COIIIJlltttamente dlstlnctas. 

Remla uriginaria de emprostlmos, A 
emJlrestlmos on_eroscs, não a cle,tjo en 
para a prn'incla, nem para o lrupol'io, 
porque de tal {ortuna so podem vit· no-
vos encargos para o povo. 

Si S. Ex. nos rlissesse que n •·.:.:eilu 
desse exercício pro.luzic maid,cm cunse-
quencia da~ .-, f~nJ11~ creraÇl}es de cns• 



•li~, comprehe.nde-se, porque s. Ex. 
ter1a dito as consaa como as cousas são; 
mas f~ !lar-nos em renda, que é o pro-
clucto das contrlboiÇ<Jes publicas, e de-
lnonatral-a com os empres tlmoa contra-
hldos, é n que nllo so podia esperar de 
S. Ex. (ApoiadOs). 

O Sr . H. Slltes:- Bm quan to vamos a 
questões de palavras, vamos bem. 

O Sr. X. da Vetga : - E' quesllto de 
facto, e de facto importante, nlo sim-
plesmente de palavras. 

O Sr. H . Sates:- Empregar expressAo 
l mpropria é qnestl!o de palavras. 

V. E :r.c. uao comprehonde perfeita-
mente que elle queria dizer r oceita da 
provlnc1aV Isto é questao de palavras. 

O Sr. X. da Veiga:-NIIo é qúestllo 
ele palavra•. é q uestllo de factos , é con-
fua.lo de ideas; renda nlo é recei ta ; 
receita nlo é renda. Uma é genoro, 
outra especie. E1ta tem accepç.lo mais 
restricta,aquella maia ampla. ( Apoia-
dos). 

Se a palavra-renda-tivesse cabi-
mento aqui, nada mais fuc1l do que aug-
mentar as fontes dos no,sos rocursJ~i 
ollas avultaril!o na rasilo el írecta dos 
empres timos que fossem contrahidosl 

E que a que~tao nno o ele palavras, 
mas procede de confuslo do itleas, pro-
va-o o optimismo de S. Exc, que lhe 
aligura rosêos os mais sombrios bori-
eontes. 

lteferindo-se ao oxe•cicio de 1881 a 
I 882, S. Exc. ainda nos disse (é curi-
o.o tambem) queccalculando-soa renda 
constante do balancete~ ainda não 
existentes na d•rectorill ele fazenda e a 
que lia de ser arrecadada no semestre 
tlddicional, a r oceita do exercício (1881 
-11!8'2) ~ó serã inferior a orçada em 
4:510$ ... 

Note a ca.,a que toda a base do cal-
culo é absolutamente fall ivel, porquan-
to ve>r:sa elle sobre balancetes mio co· 
nlcecidos a i!lda da r epnrti çllo fiscal e 
t!Obre renda que será ainda arrecadada 
o·• semestre add1cional. 

Mas. coacedt ndo que tudo corra ac-
cord-l com as prevircJos a-tministrativas, 
nem P'>r isso o &'JUilibriu orçamontal 
allud1d0 rerã cousa regular . Senllo, 
vejamos. 

O Sr . Drumoncl:- Está muilo re-
gular. 

O Sr. X . da Veiga:-Aos olhos de 
V. Exc ; mas·ar.s olho~ de quem nao 
estâ eivado de optimismo, uno é assim. 
V. E:r.c. vai ver. 

O que nos diz aqui o relatorio presi-
cloncial lque no exercici'l que t rata -se de 
li111i•1a r, 1881 a 1882, o deflcit poderâ 

ser apenas de -1 ,5 10~, o accrescentn 
quo c se alguma ver ba tiver •le ser ex-
codi,la, esse excesso será compensado 
pelns sobras da outras "· 

Em pl'imoiro lugar, é altamente in-
convenienlo que .e compenso o excess.o 
do certas vtJrbas com sobras •lo uutr1l:!. 

O Sr. H. Sales:-Eilo fulla somente 
em t•elaçao ao j ogo da receila e despeza. 

O Sr. X . da Vetga:- Em segundo lu-
gar, V. Exc. vai vor, Sr. presidente, o 
melo do que se tem servid'l 11 ndminis-
traçao par11 conseguir o equlllbrio no 
exerci elo lle 181!1 a 11!82. 

O S•·. Drumond:- A !lllminislraçilo 
faz VOI' UflllDas que; a llilo falharem os 
calcules da directurin ele fazenda, dA-se 
em toda hypolhe~e,seullo saldo,ao menos 
oquillbrio, 

U St·. X. ela Vetga: -Mns é oquilibrio 
artiftcial,como \'OU 11rovar. E' artllicial, 
porque, parn ch~gar-sea esse resultado 
que alia ' ain .la n4o estâ verificado. · ~ 
governo deixou •lo mandar untregar 
quotas que t inh:to ve rb:l para seu cum-
prhnonto 110 mesmo corvo do orçamen-
to, no ex11rcicio de 11!81 a 18'12. 

O S1·. Drumond:-Quo ndo forito re-
queridas em tempo. 

O Sr. Seve•·Cana do Resende:- Reque-
rl•las em tempo, como n lia matriz de S. 
Joao d'EI- Rey. 

O S1·. X. da Vetga:- Si V. Exc. lesse 
a t tentamente,o relatorio da presldeucia 
nao mo inte1·romperia, honrando con: 
s~us apartei. 

Consta etfectivamente tiO relatorio q'le 
muitas dessas que>tas fOI'40 requeridas e 
requaridas em tempo; S. Exc. manddu 
noliar sou pagamento. deixou proposi-
talmonte pasur o ex~rcicio financeiro 
(olpolados da minoria) para depois tlecla-
rar (isto ó uma escapator ia lamentaveJ) 
qoo, nl!o tendo •ido entregues esl'as ver-
bas de o tro do exeroicio,deixa \'D d" man-
dar pagai-a~! 

Pur es te modo fur ão arbitrariamente 
privadas as tnatr i1.es da Campanha, 
S. João d'El·Rey, Lambnry e dezenas 
ele outras, dos auxílios votados em 
lei para ~uas obras, engenhoso meio de 
cquil!bmr orç"lmentos !. .. 

E:s porque S. Exc. espera que no 
exercício do 188la 1882, de cujll liqui-
daçt\o se t rata, não tenhamos tkficit. 
. Mu 11 lei íoi mo~1oa~bada, o eu, por 
1sso, cen·!Uro com 10te1ra t'A.s<lo o go-
verno da província. (Apoiados). 

O S1·. Drumoncl:-As quotas q ue 
nilo sllo pagas dentro do exuNicio ca-
bem om commis;o; nllo foi osca pa toria. 

O St·. X. ~ Veiga:-Mas porque 
nllo so pagou, SI ollas for:lo rol)ueridas 
e se havia verb'l no orQ&mento pal'l\ o 
devido pagamen to f ! 
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Esta é quo é a queslão, quo niln p do 
sar illud•da. 

O Sr. D rt, mcmd:-Ptlrqua nlb ha-
via dmh~ir.> quandr. SJ r•l'iueren. 

O Sr X . da Veiga: ··- Mus S. Ex c. 
attríbue o Cacto A insuficiencia de 
fJerba, o que nlo é exactu. 

A v<!rdade, Srs, é qu•! su procrdendo 
au•m o g·n•erno p ·deri• couSO!;uir urn 
equilíbrio, poiLu que artifi.:ial, uo I'Xcr-
c icit> ole 1881 n 1882. 

O Sr. H. Sales.- A..tificial, nao: 
re:tl. Arlilicial ~eria . se ínvcntassl.l 
num H-.,s. 

O ~1· . X da Veiga:-ll'um nrtiflcio 
da aol ruinistraçlo I'Ccorre r a tuas me;os 
p11r11 illudir n lei, allegar in1uffici-
encia l!e rerbas. quando estas sa:o bas-
tante.:. am nurrlerOSOi casos, para dei-
xar do entrP.gnr quntas c .. nsígnadas 
nu ur ç 1mentr1 (apo iados): recorre•· a 
u n meio i le;;al e tortuoso, para um 
e1u libriu du orçamento. 'IIIU. :qlllsar 
d .>·O. !alvr.z udu se rua ise (.11-uilo bem). 

O S1·. H . Falçs:-V. l.!::xc. poda apre-
ciar o meio c:urn•> I be parecer. mns n:lo 
pude dizllr quo o oqurlibrrv ~eju arti-
licial. (Tr01:do-.çe muüos apat·les). 

O !"7'. X . da Veiga---Toruunrlo, Sr. 
pre-ideute, ao objecto em 11i:cu•>ll ·, 
uotarei que a nobre commissno cal· 
cuia com exuger.J á receita para o 
cxercici" do 1883 a 1884. 

A somma elo 3,040:9!0$000 mo pa· 
r ece grauolo:nento axce$siva. 

O Sr. Jll. F ulgenci :-E' exng11rado 
o calculo> 

O Sr. Drum?l~l:-Desafiu a provar. 
O Sr. X . ela Veiga:-Ha no calculo 

da nobra c omml·s'to verbas manifo.1-la· 
m•mte orçad·•s alem d•1 quo se deve os-
PJJ'.lr. • 

Cont 1 demonstrar na 2. • tliscu$SãO 
este meu n'seltJ, analy.;;a ntlo o art. I. • 
do projecto, paragraplle p 1r parag•·a-
pho. 

Si a esta circumstancia do ougero do 
verbas aceroscontaranos a necos~id!ide 
imperio:a de serem reduz1dvs certos 
impostos de eXJ-Ortação , l'r.ncipalmente 
du cafê, cujo valor tanto tem b 1ixado, 
ó ola10 quo a rocei ta da província para 
o exen.:icio futu10 nao poder à produzia·, 
co u os recursos actuJes, mJis do 
2.900:000$000. 

O Sr. D,·umoncl: - E. tamos conven· 
cidos do coutrar .o. 

O Sr. X . da Veiga::--Ora, estando 
fix·1'.la a dospez.~ em 3,087:71 0$976, 
teremos um dellcit de 187:710$97ü. 
O ' erviço da dívida pa!siva recla ma a 

qunn tia do 315:732$1!>7, alt-m tla s nt· 
ma consignada pela nobre c••mmis•:\ol. 

Chegam•Js, pois, Sr. presidente, a cst<' 
r Jsultath ll..tluiri vu o l'rofundaml)nlu 
cont rístador:-um cleficit real .!<> •••••• 
503:4t;J$173. Tal n IUUIIStro a•lcbellur! 

O Sr. D rumond:-1\u cnw das sua• 
previsões as realis··rem. 

O Sr. X : tla Veiga:- Dinte de- te~ 
nlgarism··s, •tu e se ímp •em com un:a 
força inton trastaval, nilo pude lleixar 
de ser JoUIIguute au nos ,o patriutismo, 
não pode deixar de caus •r-nos •l!t·io 
r .. paro quo a nob~e comrois.llu ve11ha 
nos s ::ggerir id9as para novas d ,·sp 1. 1•. 
muitas dai quaas ~lls .• lutameute ÍIIJU<· 
t i8caveis. 

Ja referi alguns accrescimoi I m-
brad us pch nol.m:t cummli~llu; ins i!l' rPi 
n!'llcs para solicitar explicaçõ.,s. 

As osculas normaes e•llto dotadas no 
orçamento vrgent~ com a verba •lu 
64:100$000, eotrctunt.t que no proj~>o:to 
figurân cum 63:0:>0$000 E' um ac~ •-..:s · 
cuno quo a nubre cornmi•s!lo su digun-
l'â expl icar. 

O Sr . .Drumond:- EIIa ha de e:~q·li
C:t l· satisfac toriamente. 

O Sr. X 1la Veiga:- ':\o e:q,cd cn · 
tu da di reo.:turia do rnzonda tambem ha 
augmento. 

O Sr. Drumo1w:-E' insufficiontu. 
O Sr. X. tia Vetua : - E' sompro insuf-

ficleu to !. .. 
U :>r. D1 umom.t : -1'u :1 to que roi l•re-

ciso abrir credito supplomentar. 
O :>1-. X. lia Veiga : - Ha no n. 8 do 

§ 4 • uma ver·ba nova : 11assagens em es-
tratlas lle ferro o telegrammu -
<J:000$000 . • 

D ·sPj<> que a nobre com missão oppl!r-
tu r.urnonte explique a necessidade llus la 
elor;1do. somrna !llra este serviço. Creio 
quo .s<•ja para p3S$ngeos da empregutlos 
~-oubhco~ : mas nilo me consta que estes 
tenham necessidade do and:u ern viAjan-
do tilo frequentemente em ostrao.la.s de 
ferro, que se lprne preciso tão avullado 
dispendio. Tambem ignoro que a repar-
trç<lo fi scal e as outras precisem pass:~r 
tel<'grammas todos oR dias. 

A .commissilo tem necessidade de jus-
tiHc.lr esta mPdida, que nilo'devera te•· 
í~crustado aqui nesta verba, e s im on.~ 
dlsfl?sições geraes, com <' Xplícaçilo dos 
motivos. 

O Sr. Drumond:-Essa verba tambem 
se explica ~crfeítamente. 

O St·. X da Veiga:-Nu uirectoria da' 
obras publ icas hu ígunlinente Ulll au~r· 
mcn lo do ma:s do 4.000$000. · 

(H a. diiJCYSOS apades). 
O Sr·. X . tlu Vetua : - Eu e~tou 11111~

t rando qu • "" <:rn:tuoslaocias liuauct~í· 
ras UI\ {l fQVIfi<,; r~ ~ao eSLl4$ ; UID tleOci \ 
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0 ~AA , •at-
ole tl\rus tio úvu:000$000 (não apoiaclo tln olebalclc o p<lO do ,cspi•·ito nas ~>~cola~ 
Sr. :DeumQ!;Il.l)!: . uma :divida ~uperim· a br' ~ · :S,20p:IIOO$()()(l Es!.es ·algarlsmo~ sllo ab· {!!\ ICRS; qua!JaO \•ô'lri<IS • ;iiil~ .· OS~ns 1 ' 
solu~.ament~ 1 ndesH·ucf • v eis, e.((l r a co dos JlO'Voltsões. e ~srradas dezl!oàs d'ê~e'o'as 
d~umeoto~. ,oiJi~iaes 8 • do . projecro em rlê crianças privadas absbloUlll1drttii ''dã' 
iliscu~s~o .. ,(.ilPP,iac!qs tú,l. mt11o1·~). 1 uz 'do en tendlrnéb tb • e 1·q ue;J -p'ót•ii!so' 

O•·u, s~dy ~.~sa na , . a nybcu ~:;olllmÍS· mesmo. irão . mtti~ t~rde . aul!m~q.tu •·o·· 
slio, oatr'aoh ca, .como ou a considero J!Uinero dos uifehze$ 'é ao's criiiifn~os 

" 'õ ) • d ·- " ' I t ' q "' Ó ~il" • '-' 1\!j u .. o po e eax.otr ue recuar no cami· u" P ~u " as caueas; qtiil:nm ,s·e·flr.! 
nho pedgo•p a'!~ .innovações ~ que ~o gire ui ' Justos ·ctamoroS' lor" ila'ffbl:·dM' 
abalançou. · • ' · llO!sos clln'cidlidlioS'·'colltl'a ~ fnllllldê1 

· Ê' 'preciso quo cprt.emos r•as dc.s e- , es~•;adas, pela. necessid11de CÓill~l~la'Bd'tf 
zas do fu'ncc;oiÍalismo ~ eu1 outras J~s- , eo~~n" . p~o~ssronàJ . ' pold 1 pafaly§i!i ~o 
l!iicess~ t~~~ '~tfa;~i!l v e~ • . l~t! L?, quanto cummill'cto é por • outras llftlitli•(ild.ujas) 
fvr jiO~s ayel .cortar, renuncmndo ao qoé' atropbião a vida ·na' prov'irtêtàl;efliio 
me>mo \ erppo quac~quC:r novos planos cumpreheudo conío il. I'IO'bre·'Cól{libils!W 
qu~ tra;;lto nugmentu d,~ · ~spez~. :tbalançoll-SO ~ .v!r propnr'•:il!t<vi~~ 

.hra d.es~ ~er,r"'!o .u.llo pqJera a ps- que, sem deaxarenl de trazer •iUi'till'adfl~ 
semblea. JU.SII ficar-se satisíuctoriamónte sq no·. futuro · f!Odei'ilo ser liitc.UMôs~ 
!JOraqtd a proviriCia e, sobretudo, P'!'·que actual_mente ~ão 1 incb'fn·pa'tf.tir!$ 
}l~runt~ O pOVO .corit'i·il)u.ú'te. CO!" 1\ pooqtJJdade·tlos lrecursb\l:;-fhJ~ 

O ~~·. 1n;um0)1d.;- N6s não pedi· CHtros da provincln··· •I 1•11 "' "< P' 
rnos no~os ~r~buí;;sr '• Para o lovanlumehw de • •umil'' éht!~ 
. O ~1·: X .. . ~a.. yeiga,:-;:Q~;~e, remêdio corogrBphica, por ex~mpl<!, eÓ'n\11gnÍ1tf• • 
ldrãu,, St, ftntn~ 1o~~~~ .as possiveii ro· , a nobre commissilo à SOiil!M'• .flti l·60 
•lu.cçõe~ .11as "\}~IJQ_ZjiS, a so10mà da ré- ~<mtos de Teis: Qua:l .a 6n'!fe qrie•fdf.el1á: 
cetla a~ncla .assim nàu bastar ?... allusl·re cornmtssao para• ped'tr •60 ·êoii~ o Sr . .Drum.ÓIIà:- Si a neces~idade t o·s e nlto G ou 600·?'' '! • 1 j I '-:ir. 
e o putriolisrr.o exigirem.. . ' O. S1·. · Drumond;-A . •ta lll;e.mblea · 

o Sr. X. ela l"eigii:- Na 2." discus- l"'llVln'cia·l do Rio de Janeii'A" consdr .. 
:1110 O>pero fazer átJcrly~9. ulinunciosa v:ul~~ra em sua ma'ioiia, acnba' .de"'oliaÍ' 
do~ d i ffo~r·en~s.~rtignse §§do orçamen• :~e lantos contos pnraitllbalho (!e-
to, o~pecíalmeol.e na par~ll dn despeza.. rnelha.nte. · • ' • . ;:t, 

Os,·, Drumond;-1!:' o nosso d~- O· St•. ·X. da 1 Veiga: - Eis api• ·a 
.,

0
• 

1 
· asseniblea do ltio de ·Janeiro·, taca:ba': dh 

~ ~· . . 3 v 

O ~· • X ·•- Ve ga as cl 1 · volar 00· e fa.otos,contos ' 'P"ri ldent·, ~o ...,, • . """ . ' ..• m • es< e JU, " ~ 
}Hlr es~us JQnsideraçõe~ geraes quo fiz emprehendimento, e entretanto a nolir4 
e pela desoladot·a s ig••ificação .dos ai- commi'ssão pede apenas · sessenta. 1 P'dl'-
l)al'ismos citado~:, acrodoto que a auern- que? . · . t 
IJiea deve ficar prevenida contrA a e :ti· . f? Sr. H. · Sales:- Para um e1:er'.: 
gencill de novas do•pe'l!IS. •;tc:o. · · . • ... cr 

De fcilo. Srs:, nao 'S~ p-oJ~· ju~till· O :St·. X. <la Veiga:- Esta verbál.râ 
cu as novas aiiedidas onerosas tem- rnnnlfes tamenlo insufficienle, rrlesmo 
l1radas pela ' nobre cotÔmissno, ·ern!.lo1 a 800:000$ provavelmente oito' b'aslilol· 1 

algunlas della$ áojão de u lllrdiule ~u- ~ Sr. H. Sales:- A oar,ta · cárogr&- · 
Llica, por• I ue acLualmen t.e a assew blea pluca· não se levat•hrá oom. meu o ;,('Ale . 
s .> pod.o a4lender a serviços que, alem 600 contos. ! ll~ 
•W ulei~, sejll.o necessarios e uupres- O Sr. X. da Veiga: - Não se 1 le:v,a'Ji. 
e indiveie. (Apoiado$) . tnrá com mCDIIS de 1000 contO&I Se na 

Nilo concluirei , St·. preàidt~nle, som pruvincia ri u Rio ds J'auéiro,·qu&. tem 
lo uvar a' uobre ·cómmis!ílo pelo facto do pouco mais de sex,ta parte ,das leguas 
haver ~~ougrnentado a ·ve rba destinada quádradas da de . Minas, e onde os.elei 
para escoh1s p1timariu; procedesse sem· meutos officmes são mnsto mai ~ .«.om! 
pre por este teor a nobre commissllo, pletos do que ·enlrt~ uós, ondo ja.ha ai,. 
que só terill·pa-ra e lla palavras eOC()ffiÍIU· guns estudos, e trabalhos 'foliliS' CO!li:re~ 
t • ca~; u1as infelizmente foi sü neste pon- lnçl'io 1\ ~~rogrnphià, como sPjllo· os !cto 
t o qull a nobre commissAo mostrou-sA, engcnhotr•> Cl)nradu J de :-li emff5~er; a m'lu ver. verdalleiramente inteqlro- exigem-se 300 contos 11ara o,. J&"a"ta-
t e .tas necesslllades publlcaa, " .... 

1 
mcn•o de uma carta corograpllica1 1lll1 

Sr. prcs),dé~~e: Q.u~ndo teg1,9$ na pro· quanto irnportal'à esse :tervrço na11.pro·-· . 
vincia não menos de 150 parucbias, on- vi ocia de ·Minas?.Provavolm~Ótq n3c.en; 
d.e a lnf11Dcia deiambos os sêxos, pr.n- derá á qnantia .supe·mor a" IOOOuoont~ 
Ç1pl\llll004e do aexo fem~nino, procura de reis,' • . ...... 

' ,, ! ' • 



O SY.. Q ejjtii•Jo!-~ 4ou aoôo C:"nka. 
O Sr. X. da Veiga:-A opontlo do 

nobre d'lpu&ado, que é profbnonal, por 
ai aJ de&troe a proposta da nobre com· 
miaslo. 

O Sr. I.Jlegario:-Em França gas-
t .JU·M 60 auuo» com o lovantam<lntu 
da ear&a corograpbica, sendo empre-
gadoa nesaes ..erviços cento e muitos 
engo~nbei roa. 

O 81•. X . da Veiga:-Após a carta 
cor.,grapbica, os jardim da infancia. 

Bella in~titniçlo, certamente. Mas 
acuo n.to é ainda pr.ematura sua adop-
ç:lo entre nós f Quando falta o neoea-
aar1o, o pio do eapirit<> das escolas pri· 
marias, co:no pensar ainda em trans· 
portar para a província os jardim de 
u.(a'ltCia, qu~ alo se a~lim11r1o anda 
aiq uer uo R1o de Jaoetro e em outras 
oi~a•lt~a ~opuloaas do paizl (apoiador da 
manoraa). . 

Almanack.-B' .• sem duvida um~ 
publicaçl J util e, melbora.Ja a nosu 
1itut~çiO Jloanceira, con.vir A talve;z 
auxilia r a ernpren re~pucttva. 

Mu hoje, u01 tompos apertados e 
diflicei• que a travca.arnOi, como pen• 
a:~ r em diapendioa desta ordom t 

Os alumnos pobr.~a de nosllls escolu 
nõlo recebom os oompeodios elementa· 
res, que cumpria dt\itribu:r entre elles 
co:n prufus&o; em p)uoas del las appa• 
rece uma ou outra cartilha, u1n ou uu· 
tr<J livriubo,que o governu lhes mand~; 
eutroLanto,ha lle eo vota.r contos de rets 
p:~.ra a organisaçto de um al~~nack 
que aem deixar de ser de util1dade, 
nao' co:uulta todavia interesse imme-
diato da província,, ,nem attendo â ne· 
casa idade maurÍdSI.a que acabo de as-
aiéloalar, a· de livrus para leitur.t das 
esoolasf (Apoiados da minoria). . 

Sr. presidente, sio tantas as uecisat• 
dades publicas, e . t4o urgentes, que 
ellaa vlo levautando por toda parte 
sinceros e profundo• clamores (apoia· 
dos da miftOria). 

O poY<J ja começa a murmu.rar con-
t ra 111 vexames de certos tributos, tri· 
butos que n4o se justificam, Srs., nem 
ante as lei- economicas, nem ante a 
justiça distributiva, que deve inspirar 
eat& asaemblea. (Muito bem da mino-
r ia). 

As crianças de -nosaa província, ge-
ração da qual depende o futuro mioe1· 
ro, ae n1o clamAo oaten.si vamente, sio 
no aeu proprio abandono, no seu proprio 
lof,• rtunío, um clamor vil•o e perma· 
neote contra oa di ~perdicios da admi-
JP~tra91o e ma applicaçlo dos dinbei· 

. • 

ros puLUca~. Puda ~~:~colu, moalr11~ o 
li•ro•; pedo um pharol que íllull!ine-
lbe a 11nda rio porvir. Nlo ba ml!io:t 
para 8ito~ unto~ reclamos e ba t<11r·á 
par-.t gastos appararosoa e prematur.>~f/ 

Srs., é procilso que. proi:edeu•lo com 
prudencia e j ustiça, atttludamos aoa jus· 
t<>s clamores quJ Je todos os pont. .. 
surgem e que vau echoabdo fun•lo na 
conoc.encia populaa·. Se o l o attender· 
mos, se hllo iniciarmos nova polit:ca. 
Jlnaoceira, se n4o nos Inspirarmos, Srs., 
em motiYos do interesse geral, n•1 p:1• 
triotiamo e, sobretudo, no dndr, o que 
noa rastJrâf O que re-tará· para os n •$· 
soa concidadlod 

Nada para o espír ito, se lllo o dt~sa
lent<> e o torpor. (muito bem). NaJa 
para a Ujl&nnça, se alo a - de8111U ã.o ao 
o crepe! Nada p:~ra os cora,ções, senão 
a-1 tn~tezas R as angustias patmfa·.t 
(muito bem). N:11la rustarà para o p1$· 
sa Ir•, senlo a recordaçlo • amarga d:ss 
~uas f'NIIIes~as fall11Zes! Nada para o 
p1·esente, seullo o eapectaculo lastimoso 
ola~ tiU&s mi>tillcaçõed ·corrupt<>rasl 
(apoiados da minoria). E nada rest.·.rá 
para o íuturll, seoâo a. perspecti\<a d ~o
la lora da " S3a rui na e de. DOSI'l\ ' 'O r· 
gooha. ( !ú uito ·bem! muito bem! o 
ot·aclot· 4 cumprimentado por seos: 
amigos) ' 

2.• PARTE DA. ORDEM DO DIA.. 
Bfl{lenluJ central . 

Continua a 2.• dlscusaao uo projl!eto 
n. 20:J, que concedo garat~tla de Jurus 
para o esl.abelecimento de am engenho. 
central na província. 

entra em discusslo o art. a.• 
o &r, Lemoe & - Sr. prealtlen-ee· 

sinto nii~J ter podido tomar parte na 1 ~ 
tliscusslo tll)ste projecto, nem ter mesm'() 
assistido A dlscossllo do seu art. 1. •, como 
fóra mister, para auxiliar â aasemblea: 
e ao nobr4! autor do projectn com o cnn-
CIIrdo dos. meua esforços. para me lho· 
ral-o; mas ainda agora jnlgo aer tempo 
de ofl'erecer esse coocuno ; e, quando se 
tratar da :\. • discuaslo, me occuparei 
coao o• arts. 1.• e 2. •, e abi proporei nl-
guns retoques,que me parecem de gran-
de convenlencia. olo ao para o deseo-
volvim~nto da grande ldea ,contida no 
projecto, c~mo para acautelar dnida-
mente os lntereases da provfncla. 

No art. S.• se estabelece qne, togn 'fW 
o engenho central, consideradas tmfas. 
as rendas da eJUpreza. produzir 'A lacro 
liqoido mai~ de 7 % correspo~cltote~ a. 
esl.a conce.,llo, a emprl'za \loderá>'esta-· 
belecer segun•lo engenho. Jevlluf.IIIÍ•~<~• 
capl tal ou pnr meio dele~ras. hyvu~llt!-.. 
ria& 011 de ol.llonluo• (lU por llltlv- rlll 
nova seria de acçWs Q~ de \t~AM&IIe ._ 



nutro meio com marcial, quo se lhe nO· 
gore mal• convenlent« 
• •Bnwndo em 1.• lugar que o maxlmo 
da 7 ~ para lucros liquidoa do estabele-
clmenw é maoiCestameote inauiDoieul.e, 
para que a empreza comeoe a lojlo~mni· 
33r a pruvincia das quotas recebidas, 
porque V. Ex. sabe que o capitalista, 
que apenas. visar o lucro de 7 % para os 
seus capltaea, pode encontrar muito fa. 
cilmeote emprego pua elles, ou ém U-
1ulos da divida pubHI:ia; ou em 'empree~ 
tlmoa com garantlá hypothec~ria~ou em 
qualquer outro negocio', em que teuha 
perfeita garantia da recepç&o dot Ntll~ 
eapltaee e dos reapecUvoa premi os; mas, 
para empreaas d111ta ordem, é sempre 
oecessarla uma ofl'erta de juros muito 
JD&iores para que os eapitaes ahl se a r-
r tequem. • 

Ouço pregar diariamente nesta casa, 
que é muito sufficiente o juro de 7 % 
para as em prezas de estradas do ferro. 

Pela minha par.te, reputo este juro 
de todo insuiBcieote para attrahir ca-
pitaes para t.aea cmpre1.as. ·Da mesma 
forma, reputo muito pequena a ta'la de 
1 % marcada no art. 3• para a e'm· 
pN!7.a começar a indemniaar a provi o· 
cia das quantias que haja.reeebiáo co,mo 
adiantamento ou como pagamento dos 
juros garantidos. 

p..,r e!ta ra, l!O, fot·mulei uma en:enl 
da,em que trato de re~ediar esta falta, 
Ido é,mltrcando o rendimento de lO %. 
em yez de 7,para qoe a empreza comcoe 
a faier a dih iodl!moisaçlo. · 

Este mesmo artigo encerra outra 
disposiçiO, que julgo altamente htc·•D· 
'\'&oiente: é a autorisaçlo oo conees!IO 
a empreza paraeatabeleeer segundo en· 
88Dho,por1Jualquer dos meios abi apon· 
t adoa, apenas proscrevendo a condiçlo 
de nlo haver augmento lias obrigat;ue'a 
da província em relaçlo • garantia de 
jaros. . . J' • 'd I lato ma com p 1car const erave men· 
te a empreaa, que se organi.sasse para 
~ fun de estabelecer o engenho ceo$ral 
&:'ll qualquer dos manioipios menciona-
dos ao art. 1. • do projecto e aagmen-
t tva co.uideranlmeilte o prazo,durante 
o qual • provioQia teria de pagar juros 
sobre a q llllntia g.1rantida. 

E11, pois, trato igualmente de aauar 
este incuuveniente, propondo na 2 • par· 
te da minha emenda a 4upprasslo da 
palavra-poderà- alé ... . l!~odo o, arL. 
radigidu por eda,formJl (li) . , . 

'!r. presidente, llev~ declarar A V. 
Esc. que as obsenaçlJes qoe eo possa 
tazer a respéito deste, como dos c.utros 
artigos do P.rojecto, olo alo, fllhu do 
' fWnhê~mehte proprlo e eepec1al que te. 

nba das ·omprew tlest4 ordem; ma.s 
s~be V. Rxc. que à lei <geral do 6-de 
Novembro de 18'15\ q:Ue '.ao torisou o 
governo a· garantir o juro de 7 Y. subre 
o ea,.ital do-30,000 contos • emprezu 
qoe se u'rgànisatem •no imperio para a 
fundaçlo de ·en~enb'oj centra111 de as-
socar, ja fuj executada,e .executada com 
o maxlmo cuidado possivel. Fortfo lei-
tas diversas concessões com claceulu 
or:gaoisadas por prssoas techntcamente 
ha1Jilfia'da'il ff' qoe!tini111C1, alem diuo, 
gl-aód(l pratiêa de estebeiecimelltOs des· 
ta ordl!'m e 'dali coodíÇões em que eltea 
devilo·ftoreoer·e prosperàr;' tle modb a 
nlo ·'só darem ·. bastantes lacrns aos 
respect ivos empre%arios, como allivia-
l'em os cofros ge~es ou pl'Onnoiaes 
dus onus que lhes poderilo ·proYir pé la 
concess&o da ga.ro~. ntia de jonn, tro CÍl!lo 
de faharem os Tacr01"pór circum.tãn. 
elas accidentaes e ex·lraordioarias, em· 
IJura esses onos vi"essem a ter uma ver-
dadei ra in'demnisaçao· pelo ~desenvolv i · 
monto di& ' proo'lleÇ&o dd aa1u'Car nos 
pontos' qm que 'fossem ltstabelêcidom os 
engenhos c.énlraes. ' · • • . 
Est~ di~po:iiÇAo da minha emeo'da 

encerra ·'li' ma '~.as ;deas contidas -nas 
claU:l'ulas 4tue bsixarlo com 11 decreto 
n. 7l42'de' I • de Fevereiro -do 1879 
pelo qual fui fo~ih conce811o 14enU~ 
na proYíncia do Rio de l aneíro e .tám· 
bem eifgiia · pelei Jeereto n. 713&. de 
1879! q ~é eooéede ;; fiança a garantia 
proviDctal d&da pela província do" Rio 
Grànde dó Norte,-a um estabelecimento 
da mesm·a- natureza.· • . 

Se oo tiV&sse tomadu parte aa dls· 
cussllo do art. 1. •, Sr. presidente; teria 
notadil ã•casa que 'a con~~lo era ou 
de'mas1Jdo l!'rande ou demasiadamente 
pequena, l}litndo se dizia ne.,., artigo 
que o capital seria de 800 conto~. 

O governo ·geral tém feito COIIC9!• 
rõc3S identlca'l sobre o capital de 
500:000$ por éadi fábrica. 

Na '3 • discu~&o; como ja disse offe· 
recerei uma emenita ne~te sentido. 

M1 parece que com 400 conloJ pode-
se fuodâr um ·estabelecimento de•sa 
na ' o reza; eotlo poderemos cOo$eguir', 
com 61 800 contos que se vne gnran-
t ir, d.>us desses enganhos, ou fundados 
por um !Ó individuá cu companhia ou 
por dilferentf>s. 

o § uoico do nrt. 3.• diz (10). 
Julgo Inconveniente esta dtsposlçllo, 

Sr. pre4identé; porque ' nós ·detemos 
detxar perfeitamente discriminadas na 
lei to laa &'i obrigaçõss que '& em preza 
poa•a·'CODtrabir·para com -a ·pr .• vinói&y 

• 

• 

• 

• 



bem c·1mo &odo:1 os dil'jl:tos~ que pasj!& 
obter; pur conseguinte. Prro(l9!.ljlo ':.t sua 
suppr.1a1o e :oppo~WJaiDejtte hei de 
olf'ereccr outras ' em11ÕJ~ ao,prpjecto, 
qu~ julgo de grande ÍIJlportPn~ia. 

E' upuiada ,e entr:a conjul!,ctamento 
erQ diacuasl•• u segnjp.te-

Emenda n. 1. 
Seja o art. 3. • ,u~tituido pelo se-

guinte. 
~r.t. ~ogo qui! o engepho cen-

ll'lll, consider~daa, to~ aí r.e.~~~s d~ 
empre;~u, pro$1ur.ir de lucro l.i.Q.uJ4u 
mais do dur. ppr cento, a empreza co· 
rno~rá a iqdjlmnia~r a p,ruviucía de 
qualquer auxilio P&cuniarto que del)a 
tenha receb1do. 

Sapprimn•se o § unico. 
Sala dJI• ae aõea, 19 de Setembro 1le 

1882.-M. J. Lemos·. 1 
• , 1 

O 8r. l).rumqnd:-Sr. pr,esi· 
tlonto, t!U loyvo ~altitude que tom. to-
OI ulu o. ta i~ I ustrada a.ssembl<!a, relati· 
va1Mn,~ à discussão de-;te projecto. ~a 
realid:ücl41 é um prujectu;gigan~co, cu· 
j0:1 l'OSUU~c•.8 $IJO IÍlltlflliJI,COS, .s.egqndo 
uol-o provou bontem o ~p~o di,stiuc.~. 
cullega, deputad•> peio 7. • djs~ricto. 

O S•·· H. Saw:- Obrigàdo. 
O Sr. D~"um<md:-ijoutem, quando 

so soFcitou n discussão sobre o.art. 1.• 
do1to pro•ject,l, Srs., conf,·sso á c.~sa, 
com frao'lueza,que b~itej muiw t ·mp•• 
111bro o modo pelo qua,l )li! via de pro· 
uuociar·me; porque, de um lado faziam 
lmJ!res·IO uo meu 0:1pir ito as c •n$i•lera-
Çõe~ muito podeross.s PE:"Jiuzidae polo 
lllnst rado deputado residente no ~io 
Novo, que mostrava que, ja se, a~h,Jn<lu 
empenhados os c.redicus da pr~vinci~ 
ooru a c.mcosallo de garantia dp JUros a 
di Volrsos traçados de es\r.adas d,e CaJir~. 
eendu futuramente elev:.~dos seus com· 
vromlssos,si se reali:;arem tuda:s a~ em-
prezàs por ella auxil iadas, e qu~ assi1ri, 
1010 que se diJmon!trassem exubarau~e· 
monto as vantageni que emanavilo des· 
l i projecto, era de bom a viro que a ai· 
eernbloa o rejeitasse; de outro lado, a 
esta' palavras se cootrapunÃIO as do 
meu illustrado amigo,deputado pelo 7~ • 
ll iatricto. 

Louvando-me nestas, dei meu v~l.o 
no nrt. 1.•. maa lastimando que todas 
ns distlosiÇões oontida' no projecto só 
s•~ po te~sem reul:sar na zona que nós 
charnam11s-cafeeira-da provincia,q ue 
estes be~Jeficios pJr elle liberalisa~os 
na o se o~ tendessem a outras reg· ões1 
parecendo assim que nos acb.amos COil-
alituido~ em um 1 posiçao esludrda, em 
f <'laÇI•> a certas ionas da proviocia 

(IU>Oiados), i;; IO é, .que. der~!\R!4mos. n 
m.lu:s cbei&i benelicios il IUn& ~QII& •le--
termimul:~ , oleixaodo de Cavoruce1· as 
outra•, deiuo·lu :seus iotoreue~ c m-
pleh'túunte à revel ia (apoiado$ t ti4Q 
apqiaabs). · 

E' o que parecia deprehe(\der-se •lo• 
lptJllo:s do uobr" deputado, autor do 
p,roj iJC~. Mas, éomo eu vi que OutrO~ 
cullcgl\S meus ~ev,antu.,ram-se p~r,a lf~l'· 
br ,alguQ1as e~&.r(!S(;Jlncias ou 1 auo:nn-
lias. tquo ae encqn,tr40· np .ptojecto, en-
tendi ' que tamhem podia vi r li tr,ibuna 
olf',)recer úma emenda, que, ao mu~mn 
te1npo qúu resg'aafda sse o~ ioteres~<'ll •la 
JH'oviocia1 puCie.lso e~ten•ler o beneficio 
de que se trata a' outras zonas. • 

E é no"árt. 3 • , Srs., que tem Ju~ar 
a mitJ~IL emenda. 
• o ·meu fim, Sr. pre,í..lecto; é ,f..1r.er 
COID quo OS b~noflc'O:I dest'! project0 D U) 
seja~ ..ládo.~ someut~ á Z·>~ d,jt iyP,.~L·l. 

O :sr. Lemos.-& a zona em que ha 
possib lhla~e de 'maior pr.Jd.ucc;ao tle 
canoa. , •• . ()Sr. Dr,umo.ncl:-~~ o nob~e dopo; 
taa· • que u itm dp pr"Jecto é b:.melft:!nr 
fi. 2.<11111 que' m ' ii .ProtJÜz a C•IDill\: 

Meo c~lleó '• s.~ qn,ereJs ut~en~or :1 r .• rça da pro :ucçlto em nossa provmcia, 
t~mbl!m ou vos gnranlo Q.Ue 'em di\·e~·
~~~~ Ul}lpicipios du om·to se cultivti a 
cauna em grao~e e:c:1la (npolttdos), e 
á' pruolucçao ~cllarina all1 justificp o's 
creoh tu~ áe que goza ::quella zo~nã. · 1 ' 

q S•·. X. áa Veiga:-~ é JY'O ·i$6 
allt:o ler ás cuo-liÇocs de 'exporta~~ 

O Sr. ·Drumond:- Se a r.on• da .mato-
ta devem ser· liberalisadiiS gran•lcl! 
beneficios, porqul! produz muito café u 
oaooa, e actú11lmanto tom meios (!lc~is 
dtl trun~porté, o nobre ller•utAdo sabíl 
que, fdlizrueote, agite-se nesta casa a 
t11scu~>llo de diversa' estrn~ns tle (erre 
que llemandllo a .zona a quo me tonb;, 
refertdo e que. jaz o, esquecimento, E' 
~tssim que a epmpaubia Leopoldina ped.e 
á a&<ewbl~ garaot n tle j uro11 para le-
var seus t rilhos de~dd S, Geraldo aié a cidade da Ponte ·Non , 

Se t -vorm. s a telicida,Je de conseguir 
que aqqello mu.oil:ipio seja dotado com 
viaçao' fet-;rn; vê a C89a que ficarA uma 
regillo e~ol'bida de ao lo mito para ncllu 
so fundar üm talabolecimonto congene· 
re, p'or·isso'·1ue na<i.uelle muoiclvio se 
cultiva a c'au\üi em grando quant d11•le. 

No mt:smo cáso e~tão os muult:ii•WJ< 
de S:~nla nar:~.~ra, l tabira, S. M. u()l'1o 

t . • o ou ros, om 'lu~!, po·so garanur·o C/1!>:1, 
ja se ~~ltiJ.a a caull.l e!U irande O"C~ I~at 

• 



O Sr. X. da Veiga:-V. Exe. com 
iaaJ podJ prejudicar o pr.ojoelo. . 

O Sr. Drumond:-Ku nlo venho pf-
(erecer emeucla~. que se poi..ao. re(ut~~:r 
prejudieiaes ao prOJ&cto, eumo aquenas 
q\111, Rpresentaolas antel'i .. r monte por 
outros collegas, !orao ass m con~idera
du pel•J nobre autor do rrojecto; ao 
contrario, venho oft'dreeer algumas 
emen•la.• explicativas e que enteado de-
Ter merecer o a.'!S&nl>O da casa. 

Di~ o a; t . 3.• (U). 
Nlo comprehendo sobre quo base se 

estabelece o lucro liquido, se é sobre 
o que se despenrler relatinmeote ou 
se é sobre o cap•l.al eft'ect1vamente em-
preffndu. 

E uma lacuna que encontro no pru-
jecto e que .... 

O Sr. X . da Veiga:- Lucro l 'quido 
quo resulta das operaç<'!e$,sa1isfeitas á~ 
despezas de producç.'\o, 

O Sr. Drumond . .. a emend.a quo 
vou apresentar sana. Eu proponho que, 
deptlis das palavras c 1 uero liq u 1do • 
se ~~occrdscento c stobre o capital eft'ec· 
tivamente empregado ... 

E' uma omend.a que nlo prejudica 
ao emprezario o nem vai do eucootro 
à intenção do illu,tre aut•or do prujeclo. 

O Sr. X. da Veiga:--Estã subenten-
dido. 

O Sr. Drumond:··P·•is tornemo nos 
bem claro: toda a clueza oeste~ as-
sumptos nllo é demais. 

'fambem vejo no§ unico do art. 3. • 
quo a em preza poderà estabelecer tan· 
tol eugeoho3 quant1.1s comportarem as 
operaçiles de credito exequtveis por este 
aystema. 

Acho muito j oato que. se ac.so so-
brarem os recursos ao empremrio, 
possa elle estabeiec •r tant-•s quantos 
engenhos centraes comp,.rtarem as 
subras;mas eu quero que nllo se real~ze 
iuo ontle b~m par~cer ao emprezar1o, 
porem sim naquelle' poutus que o 
go,·erno indicar. NAu quero que a es· 
colha do lugar fique ao l tvre arbttri., 
do emprezario, e sim que dependa do 
contrato co:n o governo. 

O Sr. X. ela Ve1ga:-Ma~ isto é que 
n i matar o proj9clo. 

O Sr. Drumoná:·-N<o vai tal. 
O Sr. X. da Veiga:·· V. Exc. quer 

obrigar o emprezario a levantar en· 
genloo • on•le nilo convenha a elle. 

O St'. Drumond:-0 meu inl~ito é 
que os benollcios nao se concentrem 
&omente em uma zona privilegiada e 
que, ae houver outras em que. ell1!9 
r~·~o prqdolir rendat 8 btJ?8ftCI&J OS 

• 
pgriculiQres~ sejlo tambem... ~otem
plado~ com.~j.abelecimentos igua.es. . 

O Sr X . da Veiga ela ~m ~aparte._, 
O Sr. Drumonà:·· V, Bac. compr~ 

bonde op~e tauto o emprez11rio como· o 
governo h:lwde ·ter o • bum senso· de 
nau mnnterem engenhos em · regiÕes 
onde a prodocçll•• seja in t'êirahien'te 
negativa. · " 

O Sr. X . da Veiga:-}!';m , Sao,l~ Bar-
bar~a, por exeml'lo, c·omu maater·~ um 
eogenho central t . . 

O Sr.• .Drumond:-Tem muita pro• 
ducçao. · . 

U Sr. X. d4 Veiga:- A questllo nllo 
à d ~ proolucÇao, é de oxp .. rlaçl'o;' ~àrii 
estrarlà rte rerrô, 'o eogÓIIho om>''po,de 

I. f .. , .. 

prugrt~r tr. 
O Sr. Dr~moncl:-Sr., pj-e-ldente, 

nao qu ... ro c.•n-ar mais a atteoqAo da 
casa, vor i~o krrn1no e mrwdo ã mesa 
aa minbBs emeotl.,, que passo a !~r. 
(Muito bem). · 

E' ap .. i .. da e entra conjunchmente 
em discu~~llo, a se~oi~t~ : ... 

Emenda n. 2 . 
A t 3 A• . I ' 1 . · ··~ 1' I'' o ar . · ,. • pa a v r a- ucro lQUl• 

do - accrllacente-se - oft'ec'Li.v!Lineníe 
empreg~tdo. , 
Dlll'"'~ da p•tlavr4-taAtos quantos-

accro:sc. nte·>tt- uos municiptos· em que 
eunlrutar ,, g .v. ruo. 

SKl" cl11$ seS~ô· s, 10 de Sotembro de 
1882.-Drumond. • · 

O 8r. Henrique 8nlea:-
(Ndo terú:Js <• seu d••cu rso). 

A cliscusslto fica adiuda ,,eJa hora. 
Apresentaçllo de prnjectos, 

O 8r.'Veouoclo Cnf"é&-Sr. pre-
sidente, offtlreço à mesa u.ma represen· 
taçlo, que por meu lotermedlo enviAo 
a esta assemblea o digno vigario de 
Dattas da.Diamaotina, o Sr. padre . X a· 
vier Rolim,e muito~ habitante., d'aquel-
la fregul!tia, pedindo á asso,mbiea que 
se digne consignar uma quota .,au 
auxilio t!as obras d'aquolla igreja. • 

Como sabe V Jo:xc, Sr. p•·t:sld.enta,,a 
muitus pude parecer quo o estedo du fi· 
naoças da provincia mal putlo atten-
der th oece.<sidacles que aqui apparecem 
lodos os dias; princ•pnlmente a . estes 
pedidos, quo a mult.o,s se aUgurAo super-
ftuos ou merecedores de pouca atten-
çlO Eotrel.anlo, paroce·me, Sr. pr~i
dente. que elles devem tor um caracter 
sagrado para a assemblea provincial. 

Que se mostre ser imposslvel~ em ns-
l.a do es!ado dud cofres dà p•·ovincia, at-
tender a estas DP.cessidades. vá' lÁ, e 
vê. multo bem; não se podem fder im; 
~ll8iveis; mas que se gue•ra poP.l')'&le-
ms,negar ~ alteLçãO a 11stes ~!dos, ne-. 
aar o dlre1tq a estes supt!loaut:va. ~ o 

• 
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que nlo ;>OSSO admittir, em nome da ra-
z lo e, principalmente,. em nome do di-
reto di pino, huroanu tradieionnll f'llo, 
8 ·. presidente; eu tenho prfaem:.e a le-
tra •lo Oeuteronomlo, que d1z:-dà do-
minó premtcw et declmas. 

Eu e~tuu ct~rlo, e .. tou bom lewbrado 
das palavrns do Eterno Legi~lador •. 
quando nos a~scgura tfUO veio à t~~·
r.l, uAo destru1r 11 lul,1ua~ aperroiçoal-a. 
Non tJent sol,ere teqem,e,sea aatmplere. 

Cont!rmio el!ta lt~l todos os puize~ 
chridt4o.•. por la1 gos $eeulos: roi sem-
pre respt itada po~ nossa aotlgn mAtro-
pole, cuja1 leis lltloptamos, e nó~,desde 11 
t wnra inf,•ncia, ap1·ooddmus que é pre-
OJikl positivo. e preceito grave da sau-
t , igreja, pagar d1zimos e premiciás a 
edtcl lgrejl\ ou a Chrlsto. 

A tegi~laÇ<l·•, quo nu~ tempo~ moder-
no~ .tom i na a áD"tiJ;.I, mudou estas cou-
8&<, é vt~rtluJe ; ma~ ndo J)()ue mu.tar u 
direito. nlo potl'l mudar 11 eterna ver-
d~tdo. Oevem•IS nós, ou devo algutlm pu1 
nó•, na hypothe~e da.Iu, esta~ priwicias 
à naus uu á Igreja. 

Ora, vem• J que no Brasil , apesar de 
revolucionado em sua~ leis d~stle J.lriu · 
clpahnon.te o meado do seculo passado, 
houve sempre atteoçdo ou ao meuos re-
ligiosa tendeoct·a pura sl\tlsfazer taei 
pe.Jidos ou, digamos melhor. para oc· 
correr a necu,itlades quo tllm títulos 
tiO lrrecusaveis. 

lofdizmente, porem, o que ja se podia 
temor, vai-se de facto Teahsaot.lo; hoje 
o e~pil'itl> da epoca paréço quoror negar 
,nençAo ás exigenclas do cul t.o da nossa 
eanta roligillo, nao mais por di!llceis nas 
c i rcumstancias dos corres, mns por sys-
toma reOecUdo e estudado. Lastima é 
para Clcero permittlr. com ras!o muito 
maior. o ~eu : d tempora, d mores I 

E te MS a religião .Jo Estado, religião 
reconh,cida vert.ladeira, religião d'.! 
q ua~i todos os bra-sileirôs. que têm Jirei-
W$ imprescriptit"ais sobre seus OlhO$, 
ln llviduo~, como nações!. .. 

Quanllo, Srs., a Igreja fosse separada 
do Estado, parece-lhes que seria isso 
muito melhor pat'a seu cul to, suas ne-
cessidades, seus meios tlo acç11o, e para 
muitos dros seus elfo~ltos 1 E' P'JSdivel. 

Entretanto, assim como vemos agora 
que pouco a pouco se ~ao O$quocendo 
destes deveres e o e1pi ri to d.,. i n•li ffo-
rença o materialismo vai lento e lento 
domit:ando ... o Sr. X. da Veiga: - O liberalismo 
tom prejudicado a igreja. (NI!.o apoia-
dos). 

OS,., H . Sales : - Quom prendeu os 
bispos ' 

O Sr. X. da Veiga :- Isso é uma ques-
tlo de C~tclO. 

O Sr. Selleriano de Resende:- Quom 
os ~oltouf 

(H a outros apartes). 

O Sr. X . da Veiga:-0 n'obro d.·pll· 
tado (re{eri'fll.lo se ao orador) naó está 
conveuchlo tle que o l t b~.·nll.mo ti es-
sencialmente ccuotrario á roligiii•·f 

O Sr . V. Ca{e:-Peço permi$S;lt> M 
nobre deputadv pnra •lizar-lho q uc im:. 
plicu com e-ta~ palavras que termlu:\o 
em ismo. (Ríso). Elb; tém, pt!la ro ai11r 
P'" te, sou S<!ntillo particularmente si -
nistro. Niitl confundam••!< a itlea li botai 
ou a hber.lade, ainda om politic:1, com 
us ~xces$c s. com O>~ ubusos. A argu-
mentannosati abusu, nenhuma iclé:l pc-
lleriamn~ cn UI.n alf.,phr. 

Esl moc.lus in rebus; suut cerli cfe-
nique fines 

Quos ull1·a citraque.. . nunquam .. . 
fa.s est. 

SI·. pros1tlcnto, em \' Í la destall r a-
sões, qun mo p3rec~:m muito a tlen-
divd:~ o muitojnst:•s,quend1luzo,.! unn-
lue tia DO>Sa r.,l i~tilo o tio povu de IJat• 
t<t• da Diamantina, que ussigna esta 
potiçtlo â assemblea; eu, >Cguro do e,·. 
p1ritu de religiosidade do lt•clvs 03 s~us 
membros, f,•r:nuloi o projot:lo seguin• 
te (14): 

Sao titios o l'il-1 a trnprimir os seguiu-
tos projec l••s. · 

~. 295. 
A as>embiea leg1slativa frovtncial 

do :\linas Gero~es dl!creta: 
A1 t. unico. O governo da prov1ncia 

llca autorisa•ln a despender pela verba 
-obra~ publicas -a q uaotia de 
l:OlJ0$000, como auxilio A camara mu-
nicipal de Montes Cl:~ros, para o es-
tabelecimento ele umn bibliotheca mu-
nicitlal uess:1 cidade; revogadas as dis-
po:~içõo:l em cor.lrario. 

S. R. Sala das ses·Oes, 19 de Setem-
bro du 1882.- A. VeUoso,C. Duarte. 

N. 296. 
A assemblea legislativn provincial 

de Minas Geraos riecreta: 
At·t. unico. Fic.1 o governo da pro-

víncia uut r isaõo a despender pela 
verba-obras publicas-a quantia tle 
2:0J0$000 para auxil io dn constrncçãn 
do comiteriu da freguezia de Cambuhy 
e a de 1:000$000 para us repar.~s üa 
matriz iia mos1na freguezia; revogada$ 
as di!tpOsiç<Jcs em cun trario. 

3ab das se:sões, 19 de Setembro tle 
1882.- 0. Duarte, A. Velloso. 

N. 297. 
A .assembl ' l legislativa provincial 

de Mtnas Geraes decreta: · 
Art. unico. Fica o govorn•• nnt"' 

rh allo a de.pcndor pela verba-obra.!! 
pub!icas- a :, t:ant ., do 1:000$00() para 
aux tlio às o· r>\S ~- matriz d& RoÇQ 

-



rAN1wAE.. ~iJlb 
Novas, termo de Caeté, e a de 500$000 minas, Chrbplniano Tà1"ret. J!ede SJ'• 
para auxilio M da matriz da Lagoa ra'ntia dá juros. . . 
Sant ,, termo de Sau~ Luzia; revll-_i O ~r. Ribei,·o~.da. "f-.u$ env_ia A f.!lOS~ 
gada~ as di~poslções em contrnri ç>. uma representaÇão dos p ab1tantes ~a 

Sala das sessõas, 19 de Setembro qe freg'uezla do Sanlâ Rifa do ' S,~Pq4liz, 
1832.- T. da Motta. ·: · ped111do n''elevnÇ'ão 'da m&,Sn\a '(rcguézi'ii. 

·N. 298. à categor ia de villa.- Â.' commisààct âe 
A assemblea legislativa fr'óvi'ncial ostalislica. _ 

de Minas Geraes decret.a: Pareceres_ . 
Art. 1.• Fica o governo da provin· O Sr. Sena ,apre!eata, por parte da 

cin not-rrisntlo ~ alnii.iar com !\ ~oan- comm~âo dÓ instrucç<lo publrcà, para 
t ia rio 3:000$000 as obras da matriz 2. • d1souss!o, os 1,roje~bs os. 25 e 
de Datta!, da Diamantina. " 2:11 .-Para a o\oderu dos ' trabalho's. • 

Art. 2. • Ficam revogadas as dispo- · O Sr. H: S~les àpn!senLa, por ·par~ 
sições om contrario. . . da commis~ilo especinl, o{ seguio~:--: 

SuJa dns sessões, 19 de Setembro·'de ·Paret,<e1·es. • • 
188·2 . .:...v. Cafe. •· N•.· 39. · · .. ' 

Seod.o dada a hora, o Sr. presidente A commissilo áe ·leis· nll•• állncóiõdf.: 
designa a ordem do dia segulnt11 e !e- das; d que foi presente a propo!i'ÇM>if: 
unta a sessão. 288~ do 22-de Outubro dd 1881, l!xa-

- - minou &Ueataménte as rUÕO$ e mÓti-
33. • SESSÃO ORDINARIA AOS .20 DE voa porque a preH!1Ejncit. deriegotí'~lhe 

SETEMBRO DE 1882. sanoçao e considerando': • ' ~ ·· ~ 
PRESIDBNCIA DH SR. BARÃO DB ÇoRÔ· 1. • Que nem OS párcceres O info'i.~ 

MANOEL. maçOei da direolm'ià de' ·otras' ~ubl(êas 
SUMMARIO.- EXPIDIINU. - Parecere•. - contetttio as alle'gaçõês' TõHás 'à' está 

J.• porte da ordm do dia. - 2.• .leitur• assamblea e pro'vndà~ com lfoéumon'tbe 
do projcetos.- PropoaiçGo olo IAnccionoda. irrecusa'Yeis pélo êilladdo"Josd ~Oalj.ii"nil 
-orçamento provincial. - Di~eur.odo 5•· Go.nsalves Simões,'qonudo req1!éi'eJ1' a 
H. Salc1. - e.• pt<rt• da ordem do dia._. ~ 
Tra~Uforoocia do fazenda. - Additivol. - iodemnbaçilo da quantia de 4:250$vw, 
Ob110rvações do• Srt. X. da Veiga, Ribeiro do dilfereoça entre o orçamento das 
da Luz, S. f'erraz, Sove ri• no de Rese~:~de, obras da pout& da Barra nasta ·capitã\ é 
Joio Luit, Zacariu, V. Cafó e Nanrro.- 0 preço da arremauçao; ,, 1 

Projoeto•. 2. • Que ió poi'1 circlunshncias i:noi;i 
Ao moio dia, feita a chamada, achilo- to especíaes e ponderosas ded-~e i> áug! 

ao presentes 33 Srs. deputados', fé l- 'manto ~e despe~as da éonstru éÇ~tà",ilii 
t11ndo com causa participada o Sr · A· diln. ponte dá Bana, e que . oito 6 justo 
Amar.al, e sem ella os Srs. Bias Fortes; que a província se Joçup1ete à cu~tà'i!o 
R. Franco e Claudio Duarte. contratante des~a obra, que ndo pódia 

Abre-se a sessão. prover taes c1rcomstanc•as extraorlii-
E' lida e approvada acb da ante- narias ; é de par'leer que ·esta assem-

cedente. blea ~e nilo coliforme com as rasd':i-da 
O Sr. 1.• secretario dà oont.a do se- presidencia e adopto a proposição ri: 

guinte- 2882, na forma do a'tt.' 15 dó acto'ãa~ 
&XPBDJENT&. diciooal. . . • ' 

• 

Ofllcios. Sala das conimissões, 20 de Se~bbib't'o 
Um do secretario do governo, en- de 1882.--Manoel Joaquim cU LB'YhoSl 

vlando o requerimento, em que o ci· H . Sales, Drúmónd. · 
dadllo Aurelio Vu de Mollo pede pri- 'N 40. 
vileg.o para estabelecer a illua:inaç«o A commissAo de lliis nilo saocciona-
electrica nesta capitaL--A'~ C'lmmis- d~; à que foi presente a proposiçko ii. 
slJes 2.• de fazenda e de poderes. 2856 de 22 de Outuôro de 1881, l' de 

Outro, do mesmo secretario, enviao- parecer que esta a~<embl!a se confor-
do 0 requerimento, em que o alferes me coto ' as rasoes da pre'sidéncí'a" dit 
reformado do corp•l policial, Antonio província e mlo adopte a dita pr\lposi-! 
Juslino Ferreira, pode contagem do ç«o,na forma' do 1111. 15o!~ 'acto ád'd/c1o-
tempo que servio do enfermoliro da n.al. ~ 
aanta casa da capital, par.a sua refor- &la das commissôe9, 20 de Sefenlbro 
ma.--A'~ mesmu commi~sões. de 1882.- Leihos, '11. Sales,.Dru~. 

Do mesmo secretario, enviando o .ro- N., 4f. ' ' ' . 
\uorlmeoto, em que o engenheiro. de • A commi•alto de l.eis n~o íanccrotia: 

• 
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dú, a que M presente a ruoluoAo n. 
2833 de 22 de OulubN de 1881. n:\o 
sanceion1JJ, é de parecer que esta a~· 
aemble:1 50 cOnlorme e~ui as rli&ÔJ~ tia 
pruidcocía tl:1 província e nao adopte 
a oll& re>oluçà .. , o·t fo•ma do ort 15 
do neto adolici,ona I. 

:'ala das eommÍ$!/!o!S, 20 •!o Setembr.> 
de 1882.- úmos, H. Sales, Drumond. 

Para a ordem rios trabalhos. 
1.• PARTE DA ORDEN DO DIA. 

2 • leitura de projeclos. 
Teem 2.• leitura e Slu jul gadlla ob-

jeclO:I de tlehberaÇio "~ de n •. 289 a 
29'i. 

Proposiç4u n4o ~anc,~das. 
Entra eru di>CII •sao e é sem debate 

a ppruvado o parecer n. 28, rotla~i v o â 
ptO(lOSiçl o ti Ali ,_ DCCIIIII&•I.IIo 11; ~. 

Orçamento p1"011mcwl 
Continua a l. • di~cus·lct do projecto 

o. '!88. quo orça a re::oita e fix• a dca· 
peu da proTincia para o ex .. rcici•J de 
1883 a l&W. 

O 8r. Henrique 8alee:-
Sr. presidente, antes que a v11hllide, 
que, mercê de 0 dus. não tunbo,do fazer 
p1rto da principal, da maia impor tante 
commissl o desta C&ll3; po~ entender que 
eum1 ri , o mais r igoroso dos deTer.,s de 
r eprel!eoLnnte da província, foi que 
aooltei o lugar 1le boura, o lugar do 
diatineçlo que a cxag .. rada · b. nevolen-
oia da asaembloa (ndo apowdos ge-
rae$) me conrerio, elegendo-me •:el~tor 
da eummisslo de orçamento paoTtnctal. 

O Sr. Drumond:-E ·qae V. Exc 
desempenha c Hn muitli elevaçao. 
( .Apoiaá·n). 

O Sr. H . Sales: -Sra., ao ter eleito 
mcmbrJ desb commiss(l•l, hesitei por 
muito tempo até decidir -iDe a aceitar 
a honro!& incumbeocia que me era 
eonftada,e isso poe que, logo ao ser no-
mearlo, eutrarl o e111 'luta a c-lD~eien
ela intima .ia minha h suffic.eucia (tidO 
apoiado1 gerau) pa1·a envo:ver-me 
em altas questô&s financeiras e o reco· 
obecimeuto da Calta de direito de re• 
ousar semelhante honra, de regatear 
meos serviços à província, em quaes-
quer circumstanc~~· ainda quo .com im-
111eosa r.upon:111obtlidado e fadtga para 
mim e com a crença de o«o p'lder, ape-
aar meu, bem servil-a (nã() apoiado1). 

O Sr. T. d11 Molla:-Tem servido 
mutto bem. (Ap •iados). 

O Sr. Dt·umond:- Apoi .dissimo. 
O Sr . H. Salu:-E, Sr. !'residente, 

t6 depol.a da bem considerar sobre as 
obriJiçllet inbereo* . , carao de de-
• 

potodo>, e con6:tnllo na bondade e gran-
de saber dos meus . dignO! collPgR+ o 
amigo•, qut>, estou corto, nao mo recu-
sarlo o etlic.sz cuocue-so de seus talonlu~ 
ilhutrarlos na collubor nÇio que lhes 
peço pau esta lei. loi qu11 d~cecle -01~ a 
eonsoutí r em f:ezor parte da comml.s-
sao de or~amouto. 

E eis-me, Srs., mao grado meu, rnns 
conllado na complacencia e etlicaz 
concurso tios C'lllegas. feito ftoancet r .... 

O Sr. D r umonrl:-Muito bem. 
O St·. H . Su(es:-E, Sr. presidonl.o•, 

se,antes de inici:111o o debate,ja mo jui-
gli vu o:u i os ~!o difficil o em~araço>:t , 
bojo de ponlo cresce o moo enlei~ , du-
pois tio brilhante e cloquente dtse~ r· 
au do uobra tlepatado p11l•• 14.• d1'!• 
tricto, IJUO romp ·o o dellat • por par:e 
da uubrl! Opi•<Hçlo; porq uo S. E:~~: ;, 
veio aggravar as tl iflicultlatl es om que 
eu ja me achava, vtJ io tornar mais 
pénosa a miuha po-içao na •liscus·ào 
do orçameut•• pro• incial. 

O Sr. Drumoná:-Ha do re·ponder-
lho c.>ovouieueem~'nte. 

O Sr. H . Sa!u:- V ou, entretanto, 
entrar no del1:1to, animlLdo~ pela beno-
volencia com q u•• rle anLe-mâ•J cun ltl, 
e que é caracl<lri 1ic:~. dos e> piritas n,. 
bres e elevadus, como o da illu1t re & i · 
semblea. 

Sr presidco e, como o nobre depu-
tado, entendo qo•o a lei do :orçarnentu é 
a magoa lei da proriucial a que ~o 
prendem gr11ndes problema•, de CUJa 
boa !li I uçao depeolle t-Ido o seu pr..-
gressu, toda sua prosperidade e engrau-
decimenlo. 

O Sr. X. da Veiga:-Apuiado. 
O Sr. H. Sales:-E é ror ~~. Srs., 

qu" eu ~1otontlo que na tliscussil.o da lui 
tJe orçamunt•J devemo:; fazer abstracção 
dai c.>nsidoraÇ(Jtlll polilteas, deixar de 
purt ·J os seutnnent•s partidnrios, pn1a 
ou$ nccuparm••s snm&ote do questões 
lluaaceiru, d s melhoramentos de que 
cardce :1 provtncia, •la nec•S$idrde in-
dechna uel de urçur c.>nvenientemenle 
a su:\ r01coita e do decretar a de$peZ3 
s"mente ne::e~saria ao andamento regu-
lar dos negocios pubhcus, som embara-
çar, comtutJ,,, a ~tC(!o do governo na 
promoç4o do melhoramentos novos. 

O Sr. Tocantin1:- So todos pensas· 
sem assim .. 

O Sr. H . Salrs:- Não obstante os>e 
meu mudo de ,·.·r, acompanha ndo os 
estylU<~ da casa e em attonçao an nHm 
digno am'go, a1 te$ de entrar n11o dill-
cu.uo d., pr j ct ·, dt r~i a lguma cousa 
liSIIir ameute t:nt rcs~u~ta 4s OOI!tidera~ 



çõe; polttillas geraes, que S. Exc fez 
houtemto peço paP.a isso •perm•~•lin à V 
E'tc.·, ·Sr. presid nt~, e â illu\are as~ 
semblea ..• 

O Sr. X !h Veiga:-lnciden~omeh:te. 
. O Sr. H: Sales:-Tàinb.\lm incideu· 
'te,nente clarei a respos~a. (Ri$a®_s). 

Sr. presidente, <> nubra d~l'u tatlu nos 
disse que o projecto de orçamento al••·a· 
do li tela da discussão da al\Silm blea 
era uma prova dá nu:;aa fraqueza, lia 
nossa po.h.-.iza, tanto nu ordem murúl, 
como na ordem ma~erial,e no o.leseuv •• l-
vimento de sua these accre:sceutou.que 
a commhsâo l. • de fazenda, no pNjeclo 
que se discute, cede11du lLI tendencia~ 
da. situaçAd liberal, no orçamento nau 
coosult:1 •·a mais do que o nepotismo. 

.MM, Srs., por multo tempo e, porel 
a demunstraçi\o deste a':!s~rtu, e osvcrtli 
de balde, poro.Jue $. Exc., analy~an•to 
as diver.a~ r uodcas do orçamllnto da 
despez:1, não DO i indicou qual dellas 
lhe aut•r risara SHmelhante ju1zu inlun-
dao.lo, allreciaçâo ~ .• injusta. • 

Com etft~i to, no · prujec.to de orçamen-
to que se di ~cu~~. a commis.llo limitou-
se n in•iicar a decretaçAv, mais ou ma-
no~, da~ tlespezas a íu.zerem-se com ser-
viço~ ju creallos, lemllrandu ap..,nus u.ma 
ou ou tru medida, um ou outro serviço 
ainda nllo iniciado, é verdada, rnad de • 
grande u1ihrtade e couveoiencia no pre· 
sente. Um ligc:ro augmento de despe-
ta que ha no projcc10 não po1de IDillÍVar 
a cen~ura puucu j usla, mcuo~ ju.stifio;a· 
da, du illustre deputado. 

Nós propomos ne. te projecto a cren-
ção de duu~ lugar.:s a pena• . _um de por-
teiro on escola de pharmac1a e out.ro 
do archivbt.a na insl'ectoria geral da 
in1tru.:çàu publica. 

Ora. l'll' g uoto eu: po le se dizer q uc 
com Isto a t.:ommís~ào fav rec .. ou afa-
ga o que o nobre deputa•lo appelhda 
llll nefoOLi~mo c diL ser a teudonc1a da 
situaç!uf 

Da modo nenhum, Sr~.. pcrque os 
mous nobres collegas sabem ·que •tl!a~a
se <lo reorgaoisar o curso de phurmacia, 
afim de se o adap,tar ao curao Heguido 
na escnla de med :~ina da côrl~, J»lra 
q utl p•·S·am os ph.armaceulicos aqui 
r,.rmac!o-< g• zar da~ me3mas ·prcrog.•t•-
va~.b .. uo·as e pr•vilegius,que sã" pu1· lili 
conf.,r:dos aos o.lu rofuroda escoltt du 
medicina. 

Se temus de reorganisar o ·curso, de-
vemO! fazel o de mo•lo que p·•~sa elle 
tor nar-se um cur'o regu.la.r e t.:a'Pa.z da; 
vantagens decretadwi por leis . gerao!s, 
f d'ahi npparece;a.,indecllnavel ,.neces-

• 

-sidado de augmentarmos a. deapo~a!T9r 
spe.:t•v\f, ja c" m a creavilo de.ni>va>uca--:. 
deu·a.s, ja cum-a de ce.rtos •. fuóêci6oa-
·rlo's, P!!rq ue. $em àtivida,. au_gmente.ndo 
o servu;" o fi~:.uJ., a ~scola deup.lia.l!-
macia. completamt·nte segreg'í&tla:• púr-
q ue uâ .. púole, $tHH often>a, sém' p.rêjui~ . 
z,, do sorv1ço, clln'linuar annaxa' ' à' ili~ 
~pectoria ge•·al dá •nstr'ccç~ púllf~à\• 
Mct~s~a rjo é o augment'• (le de~pqzar 

' I d . ' ~ I . ü~ A e~c" a a (J btll'ma.c a, para x~!l>enll~r. 
estu~ cou~iÇõe~. t.:rà ne~eSs d'ade,~G~\1~ 
l abQra tOno, a e ofBct nas pb~trlll,&Ceu\i
ca~. de appa.•·o~:hú3.etc :; e eJs ahl ~:onqe 
vem o aJ:cre~cuno da despez.a~ a crea--
çao doJs lugares a. que se reforio oino'lír'e 
tl~pula h1. ·• .', . 

H.rorganisando a escola de,phárm~-· 
cia nu te~ le!;!n~$, Sr. 'l?r~si4,61!,~é ;'é~ . , 
t rett. nto, a corumL~>Ao ãpeuas )to pó'! · 9 
augmonto da rewectiva' verba .i!m ppu;, 
co mais d~ um c •utu de reis. : ' '. , 1 O Sr. X. ila Vei!Ja ,tla um. apa11té. 11 ~ • 

O Sr . H. ~ales: - Se a .cdmmissdo1 
rol<>rga ni-aud • o curso de l)lodu ',á··, ui r 'i' 
nar-se elle o que deve ser.}p11~â que: 
f•Ossa preencher seus flus-, ph'POe..ai1,F . 
nas o augmun t11 de d1•speia q ue ~~~_6b 
de ap ntar, e ev•dente·' que.''ii9 cJí~§l'ti 
riu do quu p~rece. u~ nolíre dl.~P,çf.jii)~ 
tem-se mestrado r•g·•rosa•oent,e I!C:O.BPr 
mica. , , 11 ;· 

A commiss~o propo1. a creaçiio ;•do 
l ugar de archivi.ta na in~pectoria g~ 
ral da iustr)lcÇ!o publíca; eoa nAoe•sidjil-
de desse lugar é evidente. y, ' ~j.'~' • . 
sabe, Sr. ~rtJs. lleot.e, quanto "é áli'ôl\·. 
duute o a•·chfvó !laq'!)ulla 'ré'I'~HiÇ:tlJ'; 
uma das actuMs dâ provinciafcuj~&X;:' 
p~·l.cnte .ma•s , ,,v,ulta.... , , , • ,.j ~ 

O Sr. X. da V'eiga: .:....Agora vai .di1ni:.: • . , . . 
DUir IDUtttL ' ; ,, 

O S1·. H. Sales .. pelas· reli!ÇC}es :J.o 
con tro com as d • ver&<l~ }nsj)ec\oria.s . 
muu•cip~es, de 'di~tricto, com i!S'divbr-
sas dulegacias, emfim,' <:< •m todo ·i~cs
soal d1 in~pecç!o e com o p~~~~~ \!~ 
cento. · 

' : 
V. Exc. &abe as dlfficulda!]es que ha 

em se eoconlcar, ue: m··•nento, !Oaq~llliiJ!. 
rapartiç:l•• urA papel, 'de qD'e se carêça, 
princ p:ll mente ~i se trut.i de nego~cfo 
antig' : ~•fticuldatle devi ri~ e1h,.gri!.~e 
·par~ .. à Clrcuou~t.nc aa tlti ni\o s~nun rer 
gul:arm 1110 arcl•i.~atlo:S os ,papais1qa pjy' 
part.ç<W, pur fulta ~e. u.m· euwreg114~. 

E i~ ptmrue a conunismo · orell ~> elsie 
lugar, l)•ttn ·o qual' st1 tlespen•lerâ ilpd-
nu~ a quantia ·le 1 :20Q$ anll'ltahnbO:tg. . . ~ -~~ "''f ... u 

.O Sr . .X. da Ve.iga~-Em g· erl.l, esaa 
o • I t 

desordem , n~o1FV.eplc~ :fa;l~i19 ~.41J'-

. . 
• 

• 



pregados, e sim da falta ~e cumpri-
mento l!e devores do~ que existem. • 

O Sr Mor2t.nohn:-~a repartiçlo 
de ín:llrucçlo publica tu1" t'Stà em des-
ordem. 

O Sr. B . Sales :-Ri~ ahi a prova da 
D9C9$Shl.ule llu lugdr; crea-se u lugar 
de archl v lsta para ao pôr em ordllw os 
papeis c1a reparuçao . . 

Sr. pre;~l de tlle. t't~lattvameote ao urÇ.I· 
'111eoto da lle~peza. a cummissao do ill-
zenda se acha tio bem inwnciooalla, lle· 
~eja &antu ftuer ecunotnias, corta•· lle~
IJI!ZL~ quo nio venham llesurgantMr us 
•nviçu• ct•eados, que eu vou r..ttlrlr al-
guns augmeutua por ,o lia propostos em 
•eu projucto, e aos quaes nao allullio u 
tn"u uubre atoig••. que esca!Jaram â auu 
apreclaç lo, a um de que a assemblea 
po:~:~a, mellttanolo wbt-e elle~. decidtr 
IM'Ia CAtnvuniencia ou incouvomienc•a do~ 
aua docre&açau. .. 

Pt·opuzen•u•. Sr. presidente, por ex· 
811liJiu : que Cuuem equtpara•lus u• veu-
cimanto• do lllrector d:1 fueuda provln· 
ctaluos du lu•pectl>r da thusouraria oltl 
faz~n\la ; o• li OS 2 ... lllliciaes e cbeftlS de 
aacçao lia me1ma repartiçao aos dos em· 
lll'l'lrallo• de igual categoria da secreta-
ria do governu. 

Eis 11hl um augmento lle dt>speza que 
pede a commissao; mus VV. E11. corn-
1J rtlhendem o que ba .1., ju~tu, lia equita-
llt.tlvo neJta me.lida. Nau sei purquo 
fllncciunarlos que exercem emprt>gos du 
lgul\es cawgorlas, quê pr!!stam serv i-
~» igualmente lmpo1·tantes e t•esados. 
n~ cld ser uns meibor remnnerallos qut~ 
outros. 

El$, Sr. preaiJente, o augmento de 
despeu que propot a comrnissl o. 

A oommiss!lu cre~t tamb~m alguns ser-
ViQ•ls a que so rererl<> o nobre deputado ; 
orea a Y&rba c1esUnada à subvençao de 
jllrllloa ola infancla. 

O Sr. X . da l'elga:- Desejo ouvll-o a 
este respeito. 

O Sr. H. Sal~s: -Sim, sonbor. 
Crea a nrba para o levantamento da 

carta chorographlca da pruv:ncla; era .. 
a verba para coofeCI;ão de um almanach 
de Minas. . · 

Pergunto eu ao mau nobre collega: al o 
lo~uteh, slo desnecesurías esta~ dea-
1" us,est4s serviçus1.1\ão ab$ol u lamente. 

A lnsUtuiçlo de jardins da infaocia, 
Sr. presidente, é uma lo tituição que, 
oom quanto ainda nlo eseja bem conhe-
cida no paiz, é de uUiiJade evident• e 
lnconl4slavel para quem tenha acompa-
nhado seu progresso na Europa. para 
quem tenha considerado nas vantagens 
e ben.eOoios que delia têm coibido ou-
trot paizes e notadamente a Allemanba 
e a ltslla, e na lnOuencla que ella terâ 
na educação lia muc:du.tle brasilel ra. E' 
um tervlçu que vam03 iniciar, e com o 
\1111 fr•tendemoa patar apenaa a qu&D• 

tia de 10 contos de reis, relallvament 
loslgolftCI\ote, considerados 03 abunllan· 
lCUI bi!oelicius qu>~,acredtta a comml-<alu, 
d'11hi culbet â a t•rovlncia. 

Se por ventura, despendido~ 11~ 10 
contos, not convencermos de que u nzo-
hluJ em pura perda, teremos a inda a~~ 
sim tentado um grande melburan•cnro 
para. a tlruvinc•:e, .;om 1t conscioociu •I e 
nllo havermos crutallo os braços ante a 
corrente ole ldeas que tenllem, oa actu11· 
llolade, a t ransfuru1at· <> eosioo, subul-
tuini~ó 'ôs envelhecidos ~ystemu de edU· 
caçao. 

Mas, Srs. , ~i n:Io poJt mo; Jes :e ja 
uquilabr cum prcci~lo tlaa vant oguus 
quo podem advir à província det aa '"'ti• 
tuiç.Ao, deven•lo-oos l'l'gular , entre• 
lauto, pelo• resultadcs colh1dos por IIU • 
tro• paizts, nao vejo mot1vo pnra quo 
nao procuremos iniciar o serviço. 

O Sr. Moretzsohn: -~ão se co.III'S· 
ta a."antagcm. a Sr. Drumond: -Pois vamos en· 
saillt'. 

O Sr. H . Sales:- 0 lenntamentu dt. 
curta chorog raphica da pl'UI' inoia é um 
outro serviço que pt>àe in>tante.menta 
a attençao dus legislarloros mineiro•. 

V. Ex r. sabJ , Sr. presidente, quilo 
p11uco no~ é co.ohecillo o no~s, pu1z, o 
isso precisamente porque nao t~mt•S 
uma carta gernl d<> .mperio. Os trn bl -
lhus que ha a tal resp~it 1 sao tllo l!eft -
clonte~ ... 

O Sr. X. da Veig..1 :-A raslo rrln-
cipal é porque' uao sabem ler. 

O Sr. H . Sales:- Ei ta é uma das 
rHsõe•, é uma rasao especial. 

E demais, Srs., que grande dOllpeZa 
~x'go o~: e ~crviço ~ l'or meio dos pro• 
ctts>os noVI•s, que a scionc1a bojo co-
nh•!CO, ucr~dito que a despeza total 
C11m semelhante sen·íço nao altiugirá 
a somrna ã que alludiu o nobre dopu-
turlo, •ncrepando a commiS!IO do rou-
co ecooomica, pJr lembrar no pr o,ecto 
a decrct:tçâo da despeza nece~saria 
para so da r começo a est~ trabalho. 

E' verdade, Sr~.. que ollo po1l!'mos 
com a quan tia indicada levantar a cur-
ta .:horograpbica da provincia,mas, isso 
nada ímpur t.a, jporque, so nós for mos 
esperar pela I"'S>tbtlidatle rle emprPgur 
de uml\ s,\ vez toda a somma prectsu 
acrodít•• que j:<mais toro mos carta cb~ 
rograpbica. 

O Sr. X. (/a Veiga:- Quando nllo 
rlecimos da I'Jftlllaç:\u da prnvlnc1a ~d 
compt•t>m deanalpbabetos,é UDI< ll'roMIJ 
o levantu.mento tle car tu. chorogt "t•luc.>. 

O S1·. R . •'ales: - A carta du pr,. 
vincia, Srs , ~ ucçç..aria a,t• avt '"' 



gisln•lores provinciaes; se nós n tivesse-
mo.•, estou convencido de quo melhor 
e lab .. rados seri[ o os nossos orçamento! , 
mult 1 mais convenientemente soriao do-
cretadu lU nossas estr.tdas >implcs e 
de forro, melhor l f'gishriamos sob• o a 
estat!~tica, po $ jamais poderemos fa-
zel-o, en) quanto ndo conhecermos com 
prec1sl0 a pus:ça:u geog raph1ca da nos-
sa provincm, das nos~as cidado~. villas 
e freguezlas, a d1recÇ4o, extttn~ilo e 
impon, nela de nossa~ e~1rada' e rios, 
o no-so sy. tema 01 ographico, em fim. 
Este trabalho. Sr. presido:nte, facilita-
r ia a b.1a di visllo administ rativa d:1 
provlncia, qu<', V . Exc. sabe, é dutos· 
ta\"ol polu mo•lo porque a semelhaoto 
respeit,, aqu1 se tem legi!lado. 
Cen~urou tambem o nobre deputado 

a cummissâo, por ter mantido no pro· 
jecto as c• deirns de Ita liano o a llemllo 
llo lyeeu m nciro, porquanto. diS:$0 
S. Exc , parece pouco' rasoav .. l quo, 
quando o g(J vorno geral truta de sup· 
rrimi r n exlgoncia dessas duas mutu-
rias para a matricula nos cur: C.$ su· 
periore•, a J•ruvoncia de Miuas continuo 
a m11nt~l -as " " lyceo. 

O S1·. X . rJa Veiga:- Do r t latol·io 
consta que ellas e~ tao abandonadas 
como preparatorio. 

O Sr. H. Sales:- ;\ão furão aban-
dl.lna•Jas e, quando o fo;;em, nao u1·a 
isso mOtivo para nós as :supprimirmo~. 
por.,uo o curso do oosso lycuu na., 
cons1ituo urn curso annexo as e>colas 
super1ores do imperiu; etle é 1.ma es-
pccio de bachnrelndo, como o do col-
l ogio do O. Pol! ro 11, onde se ens<~tllo 
nãu su u;~us rnatorias, como o grtJgu o 
ou trM. 

Sondo ass•m, po1·que ra. ão hnvcmus 
de suppr1mir as cad~it·as de italiauo o 
al lt,mllu ? 

o que doviamos r .. zer, se podesse-
mos, ura crear outras cadeiras no ly -
ceo m1no•ro. de mudo a íurlllar um 
completo bacb.trc~lado em lett t a~: por 
que, se não nu~ é dadu, at~nto• •·S 
nu.s~• recu rios f!oaueeiros, thlfund r 
a iustrucçllo secundaria vur tudu a 
provonc1u; devetnos ao menus ter um 
estab. lecimeoto irnpurtante,onde no~svs 
patrícios pus.-ão aproveitar as cuntri· 
bui~.:!les proprh:s e as dos seus concida-
dlo~ , e que atte:<to o nosso intore~se 
pela causa da instrucçAo publicn. 

Demais, Sr~ .• é S<~bido quo h ·je os 
paizes que mai~ ~e wm ava ntajado nas 
sciencias sao a Allemanha e a lt.al i~> ; 
,. Allemanba em . todos os ramoa de 

473 . 
conlallcimentos humanos, 11 Italia so· 
bretudo na sc1encia do direito. · 

Asaim, Sr. presidente, os DlltÇ03 que 
se dMttoao aus curs )$ suvor1ur8i têm 
necessidade de coubecor ~&a$ lwguas. 
parn ma10r facilidade nu estudo das 
sciencia~ e comprebcosao duUas. 

O Sr. T. da Mutla: ·-OJ parzes em 
que 11 sci.:ncia ma i~ .e ta1.Q ad antado 
~ao aqutJI I~Js em que menos ~e eot udllO 
a1 lmgu~s e.•irangoiras. 

O Sr. 0/egario:-N~o npr1iado, a 
prova du coutrurio ab1 l'Stâ na Alle·-
manhu. 

O :)r. X. da Veiga: - Veju V. Exc. 
o qull diz o relaturio â pagtua 35: c em 
vista da i declaraçõds fei ta~ p~lo mi-
n totcrill do impur10, de sub~tilu1r es.u 
ca•le1ra~ pela~ de scieucias phtsicas·e 
naturae::s "· 

Ja vê V. Exc. que sllo duds cadeirlls 
ab.olu tameut.. inutois aeLualmoote 

U ::ir. Drumond:- Ainda ullu 'estiO 
substit uídas. 

O Sr. X. da Veiga:-Mns o minis• 
tro declara quo va1 ~ub ,tit ,ull;. . · 

O Sr. H. Sales:-Uot:larou o Sr.Dan.-
tllll, quo h·•je mlu é minr.trv. 

O Sr. Dn~mond:-0 f11CIO é que a 
carhlira J" fui a eoncur~o o e>tà vruvida. 

O Sr. H. Saks:-E,d~mais.eu eu•on-
du que o ly.:cu 1uioeit o nao fui cNa:to 
p11ra s mples estu •o~ prepur;~tori"s de 
halulttaÇilo ã matr h:ula nus cur·O• a~ 
J•Or lorts; é, com•• d1s.e. um 'urrüiO• do 
do collogio de Pedro 11 o dll e-Lnllelll-
cimentos congt!uero$ d~ outras pi'O• 
viucias ..... 

O Sr. X. da Veiga:-Por emquánto, 
du\·emo, nus c1rcumscrcver aos e. tudoa 
preput·a t H'ÍO>; não podemoS' ir al11m. 

O Sr.' H. Sales .. alom !lo quu, como 
rnll>troi, ha pc.uco, u estudo de-tas ma-
ttlrÍil$ é neces:s:mo para quem tqu'ba 
ele manusear obra~ scicnt1Hc&«; é pr~oí· 
so o c .. nhecim~nto tlellas, unla vez '}UO 
a rn~lh .r pa t t d lias obnu, a que mo 
ro:fed, Silo "scrivta~ em atlemdu e ita-
liano. Ha 1 radueçõt s, me r.lt:.:em o• no: 
br~~ duJ uta.lu.; ma> ll:l:-8• tr.tdUC\lÕil~ ~Ao 
scmpro putltda$, não retlect"m bum o 
JICII$UtiiCIIIO do autor; 9U I1 Cl.&U tO, quem 
~abB ns linguêls vai ao orig111ul e luva 
nisso 111uit, vautugdm. . 

O S1·. X. tla Veiga: - Tudo islo á 
bom o buuito; m ·s "n, i ot!-~O prln:ei ro 
as c• lunçns a le r. 

O S1·. H. Sales:- E' ncc0$sario, nlo 
S(Jmentu bo.n ~> bunotl); c nttm se "trata 
aqu1 do enslh•J devtúo às crlau~Jl$, 

Sr. pre-itlunte, augu.euLAmos na ver-
ba-ins~rUcç.\'J l!rimltria- 65:000$()1t0. 



oQ ~Jr. K . da Vtiga:- Ahi \lu lou-
vei a comrnis!>llo. 

(i) 6r. H . S11les:- :\indà bem que 
ahi achou o meu amig•• mot1V11 rio lou-
vor e • pplRu'O pard a c<~mmi:s.oiío 

Depois, continualltlo em r.onsidoJra-
Ç(!9S g&r'aes, abo1rtluu o uobr..o depu t aolo 
ao 11rt. 4.• § 4 • du projl'cto e tlioese: 
que a commtullu prim.-irn .Je fazcn•ln, 
j ul(!'lrnrlu-s t imrutonte(fui o ternw) .• 

ú St·. X. da Vetgu :-J>ertlJlo, eu ·ll~se 
que tleata nu torl~11çAn JIOtl in se iiHeq lo-
tra r I:~Su, IJUe a commls..•ãu cnn fe~sa a 
soa lrnJlllteth:in, a sua lncapachlatle para 
legislar a I'Oipei to. 

·• Sr. H Sales: - Portanto, V. Ex. 
SUJ'J õ 1 qu~ 1t commi:ssào nãu se julgou 
êom rorç.1 p tra regularisar o ~ysterna de 
lmJ.IOSlU< 'I 

tJ Sr. X. da Vetga :- Que e~ta ab.lica-
çãn pndia dar lugar a e~sa Jnterpreta-
çAo. 

O S1. H Safei :- l'iAo ha abdicnç:lo; 
nA'l ha, l"'~que é c11m efftJitu da at t rl-
buJçll.o tlo l'"'lor legJslatl\'0 decretar lm· 
IJJJSliJ~; O O~ IIOJ.IIISlOS de 9XP.IIr.taÇ411, que 
sAu o~ que refure n § 4.•, Jll se acham 
creadoa. jn ao acham decretad.us pllla a~· 
llemblea rm•vl nclal. E~ta au torl~açao 
nAu tom nu ~r•l eff.,llu mais que o tia t•e-
vb l o tlu wrifM, llas tabellas, das pau-
tas, nOm 110 serem melhor classlficadus 
ns •lh·ersos goMrus tríbutadus,que nAo o 
têm el•lu alá btlje. 

V. Ex. aabe. Sr. pr~sidente, que q:~em 
i\ecreta os Impostos de ím~ot:taçâ." é o 
poiler legislativo geral, a-sim como os 
dlltiXportaçan; masquem formula a;ita· 
rifas das alfaodrgas é o poder executivo 

11 nllo a -camnra geral: - o stml/e me pa-
rece pcu·feítu. 

Nesse Cl.SO ostamos nós precisamentA, 
cnm reluçArJ aos di reltog de expOrtaça.o. 
Nó• deore~amos, isto é, especitlcamus 
aq uelle~ .goJ nero~ que. ao $abi rertl da pro-
vfn<Jia, ""''em pagar uma taxa llx~ttla, e 
o po~er admlnl~trativo, que aqui repn·-
sentn o pnder executtvo, é quem faz a 
classl fi cação de:~ses goncros, nos termos 
da lei d11 Uecretnçao dos respectivos Im-
postos. 

O Sr. X. da Veiga :- NAo apoiado. 
o Sr. Jl . Sales :- Logo, não ha abtli-

caç4o de u\tr ibuíções. 
u Sr. X . da Veiga :- E' uma theor ia 

com a qual nao ,pOS$0 concordar. 
O S1·. H . Sate1 :- Mas é ou na o exacto 

que o potlo t· legislativo geral decreta o~ 
lmpostn~ do lmportaçâll, e que o ~otle1· 

·exucu ti''" é quem furmu la as tarifas das 
~&l fan•IPg<L~. onoln elles silo c•JbraôiJs ~ 

O Sr • .r. da Vetga:- Sao cousa.s dítre-
ren te a. . o Sr. H . Sales·- Nllo silo. 

O Sr.. X . da Veiga da um apar te. 
·O Sr.. •H Sales: - 0 poder legisla tivo 

a~llst d~clara: oe obJectos impor&ados 

do estrangeiro pua o palz estie ~;u 
jeltus. conforme as especies U.es e tao:<, 
ao llllJ•O~ to tle tanto e tae• out ras ao 
de qunoto. Ao poth·r executívu lncuu-
be &ipectficar os art go• res;;ectivos p31a 
a cobrança desse 1m posto, rurrnu lan.tu 
as respectivas tarifas. 

E' justamente o que se dà agora; a 
n~s~rnblea fll>clnrnu •tue tacs e taes g.,. 
noro~ e1~portadox .ta província estAo >11 -
joitns au p:•gamen to tln taxa de 6% e 
lfUe nutro~ O tl~t4o a rio :J%; O nreslden!O 
~nt1lo,•l o accor.lo cum u rtspartlçAo flsc11l, 
lunnula 11~ pautas uu tuuullas. 

E•lM paul.lt~, Sr. JH'e~iolente,es tlln fur-
rnuia.lus h:tmnit..• tenlf>II,Stlo antlquls~i
unl~. mu• é lucou tc~tav•:l quo o~ ~t:
nero1 nllu fur:lu tle1· idamento clnssillca-
llus; u que tem dado lugar a vexamos no 
cun~rlbu10 te. por occa~hlo da arrecn-
•lnÇfn •lu impostos, e a e<•nstaotes rc-
clam•~iles. 
~ Cu1. ::ir. presuleote. attondendo n 

i""u, pat·a I!VIlat· •emclbarHes reclama-
çiles, u vuxameque •la cunfu$llO l•lll' pll1' · 
~e :tos ug.mtes lhcaes tem resultado ao~ 
cun tr1 bu JU tes, que a comm lssnu touauu 
n expNiiunte lembrudo nu a rt. •!.• § 4.• 
•lo J.ll'!'je~to, e· pensa prestar, assim, um 
aervlço ao povo. 

O ::ir. X . da Vetga: - Se n Rttrlbulç:ln 
nâ•• fosse do pnde:· leg islativo, so per-
tllocesse ao Jl"•ler . xecutivu, lnutil se-
ria ~ nu turi~çào •latia ao presidente da 
JII'IIVI OCia. 

O. Sr. H_. Sa_les: - Perdão, é por um 
mot11·o murtu $1mrles. 

O Sr. X . úa Veiga:-A autorisn-
sao Í111porta d .. }.g;u;<lu. 

O S1·. li. Sales:-~ao importa dele-
gação t-.1. 

V. Ex.:. sabe, Sr. presidente, que 
t.odus os dias tlà-so augmentu ou dimi- • 
u~iça.'' de impo, t•·S, rlecretaçtlo do enn-
trtl..ua ~õcs n•~ ,·us o. à prup"rç;lo que 
~o f.,z tato, fi.:a o govoroo nutor isu rio 
a rever e reforma r us tat irus no St'n-
tido das mudificaçõe$. 

E' o que se tlá aqui; queremO$ di-
rn•nuir alguu~ impo~tos, queremos que 
11lgun:s geuer..os, que esta.o sendo tr ibu-
ta•los ua p:u1ta do 6%. pngu11m 3 e 
vtce-versa; q uerem•JS a té fiiZer excl uir 
das pautas 11lgun• at ti~os, q ue, enten-
de_rnu~, não duvem estar sujeitos à con-
lrtbutç4u alguma: e ei:~ pur•1uo a utur i· 
~tnmos o pre· i•len :c da província a fazct· 
uta da>St~cnçãt~, cla~sificnç•lfl que ó 
da su:• att nbu:çà•• e n;lo da a~semblon, 
porq uo uâo é a :l~~emblea que furmu la 
pu UL.tS pua pagn.uento cl11 impostos, 
~ d1reito Ja assemLiea, sul proro• 

gatt va c st~ sal r a na llocrotllç.lo cln h:· 
posto. 

O S1·. X . da i' eiqa: - As pautas vi~ 



gorlo por dítpoaiçlo legislativa. Ain-
ila o ao no passado a assemblea aherou 
a pauta lia &asn do fumo. 
O Sr. H. Sulu:- Contmuaollo na ana-
lyao do projecto. na cnt!ca severa do 
trabalh•• da comruissAo, disse o uobru 
deputadu, que apresentamos- um orça· 
meotu que nllo corrt»poode á realida-
de doa factos . 

O Sr. X dd Veiga:-Apoiado. 
O Sr. H. Sa!es:- Que nós provo· 

mos o go1 urno 1111 · {uodus ! nsuflh:il·nte~ 
para certos pag«meotos, por exemplo: 
as obras contratadas. 

O Sr. X. da Veiga:- V. Excs. até 
nlo mandarllo P"S'.tr nada. 

O Sr. H. Salu:-Pois oao, 15:000$, 
e autorisaçAo de eltsvar o "trudito. 

Du ubru coot •·atadas, Sr. pres•den-
·te, algumas ser4o concluida.s e o pa· 
gamenw te• á de elf"llctn•r-se lli!Ste 
exercício, outras fic:1ráo pa•·a o ex.er-
cic•o d., 1883 a 1884, para o qual le-
gislamos, e ab1 eat:\ o ar~. 3.• §a. •, que 
p10YA sobre ÍIIO. 

Ora, pergunto eu: devemos n63 na 
lei de orçnmento decretar u pagamen-
to de depezas feitas no exerci.:iu VI· 
g~n te 1 N4o, por que es.e $~rvi';ú 8$tá 
previsto pela lei de orçamenw Yulllda 
no anoo p, ssado para o exercício de 
1882 a 1883. 

Nó$ legislamos para o exercício de 
188a a 1884. 

O Sr. X . da Veiga:- Grande parte 
dessas obrns per t.cnce ao exercício ja 
liquidado. 

O Sr. H. 8ales:- Mais uma ras!to a 
nosso faTor. 

Nó~ ,ó temos que decretar o paga-
meot.o dos serv•ços.que se teali•arum 
naq uelle exurcíc10; porqu~, quao.to .u?s 
maiS, dosd~ que Se, dê IOSU1fiCiei1011l 
das reaped•ras Yerbas do o~çamen.t.J, 
ahí est{L a faculdade de abnr cr8!btu, 
dada ao governo pura C.lbviar o caso 
de prejud1cíal demora no pagamento 
dos credor &S da proTincia. (apoiaclcs). 
Ir/ Portanto, a ceu•ura do nobre depu· 
tatlo a inda aqui cabe por terra, pur 
men"' justa. 

O St·. X. da Veiga:-Os creditos 
aupplementuros s&u lim•tadod por lei. · 

O g,. H . Sales:-M11S, Sr presiden-
te, V. Exc. quer ver a prevençnu culll 
que u nubr& deputado recebeu o pro-
jecto dtJ urçamentnl 

Ob>ervou S. Exc. que uós decreta-
nmos para paga~ento de . juros e 
amor:isuçlo da dln •la cona••hdada da 
proYincia a quant ia de 150:000$000, 
~·aodo deveramos decretar a do 

195:280$0')0 rs., segundo os oaloulos 
do S Exc. , . 

Vou mostrar comp o nobre deputa•lo 
e~tá enganado, :tinda nvste poDIDo 

Sr. pre,rd~nte, a dlvrlfa .. cou~ul tliaaa 
da proviuc a é lle b Hl:000$000, repre-
sentada pur ap1rliccs ao juro d01 6 X:, 
tt mus ''" P"gru· lfe j,Ut'O~ lle-te Oli!' tal 
146.460$000 e de amurLili&ÇJin, 11•• e)t&f"T· 
ctcio par a que lllgiglauiiiS, 4:-120$0QO, 
pnrque a IUil•!rli"!<lçân, â .,ulll sumos 
• brrga•lu~. é de 1 % e 4! t upollces tam-
sumeutJ sâo am•Jrtisavei~ eutllo. • 

O Sr. X da Veiga:-2 %· 
O Sr . Drumoná:-E' 1; está na 

tabella. a Sr. X. áa Veiga: - Sao 2. 
O Sr. H . Sales:-As.teguro qoe 

é I %. mas aiuda m.mno que {uasom 
t % . uâo podiâu attrngir a aomma ,do 
Cl! lculo do nubrtl de,ou'btlo, Pl•rqJIO . 42 
couL·•s a 2 % dâo 8:8t0$JOO e jamt~is 
O$llllmp-·rLancia a.hliooonada ao valor 
dus jur .. s a vagar a~ctlnt.lerá â cifra de 
195:~80$000. 

O 81'. X. da Veiga dâ um aparte. 1 
O Sr. H. -:5ales:- V . Exe. me atloQ· 

da e verà que u4u tem ras4o. 
Nós devemu~ 2,441 conios; destes po." 

rem, l ,Ll4. t-mprl:•Ltm•• corHrahi·lo na 
adwiorstruçãu do Sr. Meira de Vaa-
cunc .. llos, só é amortisa vel d11pqis de 5 
e dez: a rUJus; e 88S contos, ernprellirno 
realisado na adm1oistraç.lo do npbre 
Sr. baráo de Cl.l ruman•Jel, depois de 7 
annus. 

Ora, pergaoto: legislando nó' para o 
e:..u re~ci•• dri 1883 a 18;:14, deverulld de-
c• e til r fuudo s par.t a rJOriÍ$riÇão de di-
vida n!lo arou rtlli&V~l ne.s:<a evoca? 

O S•·· X da Veiga:-V. Exc. e. tá 
aophisman lu. 

O Sr . H. Sales:- Não estou, e nem 
o materia se presta a sopbi~" · 

Atteoda V. Exc. para a'l cond içae~ 
dos d1vers' s empr~Hlimos e verâ que te-
nho ras! o, poi:~ 885 apollce~ só sao su. 
j-ritas á amortisaçAo depois do 7 aooos, 
e 1,114 do pois de 5 e_ lO. 

O St·. X da Veiga dã um aparto. • 
O Sr. H . Sales:-Ma$ &i c, c;ol)tralo 

feit.o pulo pr .. sidente da prnvincia com 
a caixa econ mica da c11 pítal r .. i esse; 
s!! a pcuvincia só se obrigou 110 jurorde 
6 % com amortisação d~:~ 1 %, 11 c"un1e.1 çar d .. pois du cert.r• pr .• s '• C<tCI•I have-
mos do dccr .. tar des lo ja fun•lo~ pllça 
a amortisaçAo oi (•sta d1vula, se ainda 
o lo '-'mn-1. ob. igaÇ-to ti e tazel~. e· néiU 
o oU:P'O orellor es~ a wo obriga,tot 

Isto coosts doi cont ratos ao.-di ver~ 
I 

• 

• 

• 

• 



A.!WNAES. 

sos empr. s:im!ls e o o n:Io c~t ;u •in'ven-
laudo. 

O Sr. X. da •Veiga:-0 quo se segue 
é que a· amut•tisaç4o 'n torna numí nal. 

O ·Sr .. H. Sales:-N J.u ~e t11rna tal. 
O Sr. X . da Veiga::-Poi~ 4 c ntos do 

rois pura a arn·, a·ti•nç<l•J 11,, 2,441 C••D· 
tos querem dir.er amorli•açlu num'nal, 
que n{,m •l'~qui a•500 aunus Sl:l fará 

O Sr. H . ::ia1es:-Supponh·o que nfto 
me tenbn feito cumprehrm• lue· uu 11 no-
bro Jepu tado nao me tem rr~stadu at-
tençao 

E' verJ4•lo quo de\•Cmr1S 2 ,141 cnu-
tM, mas no t.X'!e'cit:-u 1le 1883 u I dll4 
•Ó tem-o< obrigaçilo ;lo nm rtisar ~2 
cnllt .. s, c nó~, legi~lantl .o l'ara esse ex-
orcicio, não Lem<~s q uu prOl' idcuciar 
:-nbro a anwrtisaç1l0 •la olivula tola!; só 
rlnqui a lO anuo~~ r1u 1 torumos de pro-
vul· .. gnvorno ti.:$ fuuol "s ueces8arlos 
par,, " .. mu-rta.aç;lu c.le to la c.lil':da, por 
qutt t~nt:l· l ter-se ba pà>S tdu o lap~o do 
.:outra lu. 

Ot·a, ne-ta~ con•lições, a c•lmmisslo 
f~z jostatn tlllte 'O •iiiO dov1a, Cdlcu!ou O 
joiO .~ jlll){ll r subru li total da diVida a 
l'.tsâ•l ri., 6 %. o c .Jculuu a amortísa-
Ç>lo nus tee mus olos re; pecttvus contra-
lO$, e, assim, ha~ilit.a o guvernu com a 
ilupurtanu a precisa, qut~ é a consigna-
ela no. prujeclU. 

U Sr X da Veiga: - P. r e~se syste-
llllt a um .. rt»aç;lu luva 500 aunos. 

O Sr. H . Sales:-Nã • p.>•laamo ; e le-
Vai' a ID ~i~, UestJe que tem •S t:OOU'aW<, 
<jUe nos servem de b:.s!l e tração u nos-
$U modo ele prool!der a ta l roipoito. 

Sr. presidente, na cuntinua~ã·J da 
decnon..itl'açilo de ,eu asso~rlo • que na 
diluRçilo lalJeral, nã•1 só as admiuístra-
çíJoJ..i , c •111•• a as ,omblua, Iom procura· 
do uccultar o nus.-o estado fiuanceíro ,., 
disse o nobre dopuhclo, censurando a 
ndmi ui~l raçao. que o pr. s .tl tlute hav1a 
iuclui·lo tlebaixu da Jeu.,minaçuo do 
rcn<la da província os oenpra.; tuuo~, ··l e-
vunolu a;.sim a no~sa rulll!!l a 4:000 o 
tantos contos .. .. 

O St'. X. d.a Veiga: - No l.'xercicio 
de ISSO a 18Rl. 

O Sr. H . Sales .... quan•lo effccttva-
mllnte a nossa r~nda foi de 3 000 e 
tan t Oi con tus. 

Mas , Sa·$. , qonndo puclcs;o p:Hsar'a 
censura tlu n••bre deputa•lo, ~<ltu con-
stitue apenas uma que~ti\o de pala-
vras . 

.Entretanto, dír .. i que 
r eluto riu foa e ;cl'ipta 
na linguagem do e)$tylo 
111ente usada. 

esta parte do 
prec samen&e 
e constante· 

A renda de 1880 l8Sl foi deJ 41313 
contos e tanto.... i o: 

O Sr. X. da Veiga:- Nio foi a 
r"nrla. . 

O Sr . H . Saler .... sendo n r.;ntlo. 
ordinarin, que consta tlo1 rt>cui ta ru·-
çada e a trecadada, 2. 764:510$000, co-
lJranças indevid::s 7: 2.'> 1$51~. cmprr sLi· 
mu .to bauco do l::!rP ~il i!OO:OOO$UOO 

O Sr. X. da Veiga:-A receit.& f .. i 
t<S~a, m11s a renda n·an toa. 

O Sr. H. Sales: - Esta é a lingua-
gem financ.ei ra sempre usada ,tratan·IO• 
~e rlcsta materi.a , ja OI\ IIOS$11 repaa·ll· 
Ç<lu fi.<.::a I. ja no thesou rn n11cinnd 

O Sr. X da Veiga:- Mas- é li'ogota• 
S"'" intet ramenre ralsa . 

O Sr. H . Sales:-SH V. Exc. con-
sul aar o• r i! I :a t H'íos •los ol i vor~o~ mini~. 
tros da fazentla, verá ttue ·todos usao, 
oademonstraç•~o dos recursos do E .. tado, 
da me. ma lín:;uagem. 

O S1·. X da Veiga:- Emprestímo 
n :J nca consti Lu i o verba riA renda . 

O Sr. li. Sales: --0 fi.na<l o Sr. Vis-
conde de ltabor11hy, uma elas glorias 
do par; ido do no~re deputadu e do paaz 
(apoiádos), um do• humens mais eown-
didos neson~ mderias, apre:.entando uol 
par lamento ~eu r tllat•J riu em 1870, ua 
Labella em que trata\•u do~ r.-:curd~<S ll-
nanceirus do E stad.,, cl.a~s!ficava de-
baixo da mesma denomioaçiio de- ren-
das- os deposit·•s , que, o nob,·e rlopu· 
lad ·• nlo pode contes tar, estão nas 
mesma9 cond ções do omp<cs•imo. 

O S·r. X . da Ve.',qa:- !'iem du vida. 
O SI'. H. Sales: - P.,is bem; ess3 r r-

latllriu , que é u que ultimrmente th·e 
em mãos. debaixo ·da mesma d~nomí
naçao de- rão<la- , inclue os depositos 
do .orphaos. 

O Sr. X . da Veiga:- E' facto q uo ~ó 
~o pode explicar po: qua lquer rl c~
cu do. 

O Sr. H. Sales:- Nt!o é descuido, 
porque, c" rn relr.çao á província, eu 
pu~s 1 assegurat· que em todos os re-
l.llurius e em tud11s as ta be llas V . 
Exc. ha de ver a mesma expressêio 
empregada em r elação a tudo quanto 
entra pura o cofre proçincial , q uer 
so trate elo empre~timfls, de multas, 
de r.Jsti tuiçõo. , quer da receita pro· 
venicnto Ja.~ C•>n tribuições. 

O S1· . X da V eiga:-So é assim, con• 
vem. inMv:cr os <s~ylos, qne sao 
pessunos, 

O S''· H. Sales:-~tas V . Ex c. f.,z 
um crime ató c.lu estylo e ~lr. uuu
uos u in lllõol;;l. rle uàu querer arre-
sentll r um n• ~•mPQ\1 renl, M •J querer 



aprc>entar, tal qual é, o estado tlB 
provintia; 14rgue-nos de pbantnsiar 
saldo~.· C>-mo amda nos dis•e hontem. 

O Sr X dá Veiga:-Sim, keúhór! 
(') Sr. H . Sales: -~111~ vej~ a in-

justiça cum que o nobre dép11tad9 
no; 1rroga tão gravo censura. • 

O Sr. X. da Veiga:-E' preciso que 
fique liqu1do que emprestimo nunca 
fv: reuda. 

O Sr. H. Sales:-Mas estou mo~
tr« n lu , 01110 tem sido sompre e~·s;l a 
linguog "" us·,da . 

Sr pr~sident'l, depois disse-nos o 
nobré dcpubdu quo a commissão hav :a 
exa;;er.1d•• 'l orç.uncnto da receitti; rnas 
iof\llizmt.Jute S. IJ:xc. o&o n:>s declarou 
r,u .. l a verba crn que notou c:agero no 
calculo. ' 

O Sr. X. da Veigq:- Por exemplo: 
café. 

O S1·. [{. Sales:- No emtanlu,.coJDo 
eu' de.,ejoque osla quest;lo de orçanJunto 
bOja bom liq u ·duda, ·como du>eju que· 
desta discussão ~6 res:1 I tem bonefiolos à-
pruvrntaa, q uaes o da decrotaçao dti um 
boa loi do m .. ios e os qu-e dBhl ddcur-
rem, vou mostrar ao meu nobre amigo 

• o colloga que Mo tJIU rasão1 V9';1 ,1DU~ -
trar como houve maxima pt:udc'uc•a 
pur parte da commís~a .. · nó orÇiiii!OOtu' 
da receita da provineia. 

Sr. r•rcsident~ . tomei para base t!e 
meus calculos os c:turcicios de 1869 
pam cá. De entao ate hoje. S~.' pra-•-
dente, us rendas d!l pruv•nclll -têm 
crescido em uma progrcs;~o curu;lau1e. 

Nu ex<!rcici.o de 1869 11 1870 a renda• 
arrP.caduda foi de 1,42J:HtS4$&!0; do 
1870 a J 8 1, de I ,735:61!h0.>:!; hou-
ve um accre.•cunn, portauto, de ...... 
31 1·731 $772; 1871..187 ~. 1 ,57t>:2Jl$({i.l4; 
h ou v e un1 decresci mentH de 157::;6!$al8, 
mas hou,·e sobre o excr uimo de 18d9 a 
l870 um a ugmento de 154:3U7$i.I04 ; 
de 1872 a 11377, 1,8Jti:92l1$.570; 
houv~. p11rtantu, um augJín:nt.u d11 
258: 720$3:~6 e s~<brll o exorc•cio cl~ 
1870 a 1871 de 10l;:!p6$511:!; d., 1873• 
a 1874, 1,80'2:28J$01 1 ; houve, por-
tant ·, um dccresc•m.,úto Cle 34:583$559 
e so)Jt·e o anuo dP. 187l ttl872tun uug-
m~uto de 224.0J 7$J77; de 1874 a 1875 
2,26!:241$UII8 ; houve. portautu, um 
accrescimo de 461:952$0:!7 e >Ohre o 
oxercicio de L872a 1873, 427:265$ ',~8; 
de 1875 a 1876, 2.118::!71:1$:.<35 ; 
houve, portanto, um docrcsdtn..,utu de 
145:961$563, mu deo--~e 1110 a ug-
m~nto s .b.re p cxt~r.cicio da l!l73 a U!7.-l 
~e 315:9~52~. ; de 187.6 ~ 1877, 

2.181;932$830: hc.uv-e·u.Dllacbresc:(mtiHe 
ti~:~2~"·"· ... ' , ... ,.~. h ;.. "" ,,.· 

O Sr. X. da Veiga dâliiiiiNiipar tl!.l •·t: 
'0 St·, li. Sales:-,, le ,urn " d'ooies-

cimQn~o em rata, 10 •ao • ex.er.t•oiomde• 
74 a í5 de 83:il0~~47; ue./77• lw i7da l&~ 
r enda fui do ·~.}8Ui511.-l$J~; hun.ve-lllm> 
augmento d11 S:oul$4\ló e sobl;o o1ei ... 
ercic10 d,. 7.) a 76 de ·5~l3Ll4$V93; ·~de 
llS78 .• a 1879 a • reuda· , •lfvl' I JeJ •• •.' 
2 ô4-l:7tlõ$~l7,. mais do .q-ue •o •anteÃ~·. 
458.90J$8!l9 e dv q ua .O· '11\tÍll'Ctero •'de 
7tl a' 77 rs 4~:802$~7.;de .1 liTll a 1&«> 
f vi du ~.õ1v:!ltia$1H l,..ha v11nd1, aq ã r -uln 
dut:ce~cimoutu de tiSl\13-l~lMI ,I 'mas 
um "ugutt~Uionjubre o eXOól'cicwtde• 1871 
a 11i78 de-.. 31:!11::to9;$04J; ·do l;:sgo>Ca · 
l~l foi a renJa tJÍl 3,08~:1Ua$õtl8; ' 
huu>itJ, . p is. um -aui>"'D ~nco do; roill" 
5UU:~ll9$ó .. 7 e ~o:,gtl ,, "h~i-.ctéi'o ~'llll' 
1117d• a l.!$W du 407:307$831. .. In' 

'l'omaudo a media' ãul uâgm~n1o bbs· 
diver~lis exercicio~.- di'v:dhloJ• ulll '· dblls-
Stlrt~~-;..ts de a,buhdaut:ils !e 1o; d.,. t!s- · 
cass~z-ql!er-é; tliO ·umu· hy. •uth'éSu, 'de' 
2u9:WO;&uOO (·11umeros redondos) . ~11• 
C.Uiulla.subrtHl •h_. l!Ol'le j !J, •lú '~:S·.vOII$, ~ 
cah:u tada.:;obt•oà 2 ,•1e u JI.Plic!l.'nd'il' 11 '111l:s·J 
mu calculo progres,;i-vu uté O> e-xvl'ciilio 
.te· • dlS3.!L l~ t, J.lllt'alu q ual .. Jtll)blaill.J~. 
isto ô; Jmlu alldit:ionaullo ó.Jollujlul•latima 
da nmda urrec!ldadu no aul!b lilfte. 1or· 
a me.Hu; .. ·cunfonnê· -. ~ .. r tEt·á•qutl ill?và 
perkncer o ex.ercrcio seguu.tte, têi!Íti!i' 
que nu elt!!r.oiciu de 1~1· á •188.2 ' ii.' 
r.,utlu. deve ser 11 du ·anturior;ll& ,.üá' 
sariu, d.e l8,7U a ISso, .m·al& a mt~tha 'dil1 
2l >i:OUu$u0J, uu ~.~.6W$00Us • no de• 
1~2 a "lll&J deve utLIU!)ll'; â d11 exer-
CUJi,, de .1til!lt-a ' 1~!!<!, 1uu1s a mt dia 
du ~U!M>OU$0o0, uu ::I ;~ I :OU0$00(1'' e 

' I ' DO IJlto i:CiCiu de 1880 a !-!!~, tl\ltr.JiOIO;' 
cuJa recui t.a. e~tamus or ;;u·ndo, >ellãb 
h ou ver ~tmu cri~e. que uno pode entrar 
9Ul uo~:~a· prev•s.•o, uHmgtrâ a •·ecttta~ 
á do tx~rctc to de IS!H a 1~.:sz, mtis•ã 
tned.a de ~4~:opo~u,ov,o~.~, a.,o 7. 1:1)UO$. 
. Purtauro, or.çau1lu a commt~ào atr,a-

ceila .Jo tlXEll'cioiu.; d& -l-I!Si3 ~t- 1 t884• 
em ::I,O:tO:OuO$ouu, • come o,.• fez, mus!.· 
tra-se alé mu110 pruddnte, "malliinie;· 
se ·uu~ntlet·mo• q,u~ n~tJ' ol'!~ulPt'n1ô! 
COD ~Cl'VOll•>O a Cull)mi :~àQ' :t~ds~rkç.C, ao 
c~ leu lo ~ue acu~" d_e .. x.biy,~-r •• ac,e~h!!}.4~ 
quÍJ a reuda du ultimo tXtorCJc;io(;j,~ t~l 
a ltl!lt),a1udu m\u toi.almei•to liqJltdatlo;• 
é a ç~lculatJa por o.-~· tllbeUayr·-qtranu 
do j11 e~tâ Vtll'l lica.!Jo pelat .tqúid•~oj 
ainda uão-coucl uula ,flá'lb m·u rJi'lcll\:que 
supurior fui ll-fi"c ··• l'a·•uqntu dt8ô6l!JM· 
Ctc1o a .• unpvna-m:t~ du reodlt ah'êoà;. 
duda.~· .. ~~~ .,, , '1h n · fttl•;Uil . " • • 



Se-. '}IJ"eridente, n&o posso tloozar.:ma 
muito nesta discussãn. por que est<-U 
bastante Cat.ig.ado. 

Eotnetlioto, quero ainda . fazo•· ul-
g~amu eomidoraçc}eJ para mostr n1· ao 
Wusl'rtdo depubdo quanto f,.j i nj u ~-
1D ll&s censuru que ír nogou A !.• cmn· 
misdo de fuentla. 

Srt., da leitura desrrev"nida do prn-
ject.o de orQ&meoto se evidencia o 
eepirito ecooomioo da com•nissl ·•· 

A commi:a4o prop••z, Sr~ .• 11 r<!(l uc-
C}lo do mu•tn~ oeep1Za~, propoz n s up-
preeslo a té dt alguma$. 

Tendo o governo ua soa proposta 
pedido delpezas ao valor de re1s .. -
3,309:610$683, 1\ c.ommts•4o du urç.l· 
~Dto, no n •apectivu l'r"JP.Cio. uutorl. 
sa .. o a gastar &IJOOil~ a,O'<i:71 0$9i6. 

O Sr. X . da Veiga:-N o petlidu vlfl-
cial vem a!0 verdaduira~ zumbarias, 
C< mo 0 de 3:é(.l()$()()0 par.s IIIUdiC<IS . 

O Sr. H . SaiGJ:-Nàu duv.du quo 
houvesse pcd :d., de despezus ujl iu v.-ís; 
tlio lo que a cornroissilo fo-z algum"s re· 
due&õea. 
L: .Mas o que quero demonstrar é que 
(l QOmmíssAo reduzin vet·bas nu im· 
por1l10cia de 215:899$707. 

Or11, nestas ooodiçO~. pergunto eu: 
po.do a e<>mm·e ao aer susp~itndt. de 
llfi.Janjad01 af 

sr.-.• o nobre deputado em suus cen· 
~ur;~sao iuojecto occupou·~e e.; l'eciul-
meote com a critica da disposição re-
l at iva ã autorisaçllo ao presiduute da 
prpvi"cia para rever as pautas; fui 
uiaso que mais insistiu. 

Dessa diFp.>siçao foi quo S. Exc. se 
s~rvi~ p,ara iocrepar a situaçao li-
beral e a assemiJlea provincial, di-
zen\i.J até que uto era mais uma 
prou tlas tuudoocias invasoras d11 si-
tuaçllo e ao mesmo tempo da nossa 
cpndesceodeocia para coro as adrnio\s• 
trações libera~ 

Sr. preslden~e, o que ma is me admira 
é que br•je reclamem pelus principio& da 
lei de IS:lol e pelaso.ttribuições rlasassem-
blea~ pro~inciael, pelas faculdades con-
aUtucionaes, aquelles que lli!CI'etarao a 
lel t!e 1840. que veio cruelmente muti-
la r o act~ add icíona I (apoiados e não 
apotados); aquelle~ que no govel'no têm 
procurado sempre Invadir as no~sns al-
trlbuiçôes legislativas e, mal~ alntla,que 
têm usajlo no poder de toda sorto do 
prepotencia e reacção, que t~m sido os 
lnlmig<>41.coostantes das rranqu~zas pro-
'tlnciaes/ ('140 apoiados da milllJt'ia). 

Se. presidente, eu nllo des1'jr1 absolu-
tf.menkt travar disco~ polllfca; re-
·f\liDa•me~ tratando de finanças, de ai· 

gJrísmO!, ter de me empenhar l!m tle• 
bi\le puiJtícn: entretanto, ~u fnrçadu n 
fazel-u o p()Ç() ã V. Exo. pol'mlssAu punr , 
aproveitaodu·ma u.• opporluoirJ.ade '"' 
àsta1· ou ll'lbuoa e da amplltul.le q"u 
é concedidu aos ont&lure" que discutum 
o orçamento, dizer alguma cousn acel' · 

· ca ola~ uccusaçiJ~s q !lO ~,. têm lo\'nnta · 
do nest..l reciutu :., a.IJ,inistraçlklt ola 
sltu:u;4o liberal. 

O mtw i Ilustre e J•lltliculnr amigo rl'-
shleute nu /l.lar de Hc~IH•nha, qu& aqui 
m•J IIO dlgn;pnente I'OJII'escnta o o.• rh~
tl'lclo (upOitJdOS), r.,z 1!111 Ulllll dasses.<Õ,.~ 
aoteriOI'u• um brilha ntol e eloq uen to d1•· 
curs ... no qual. cmn a maoor Injustiça, 
u~ou da; 11hra~~~ as ma1s cl'uentas e •~· 
Vl!ras. refen:1&1o-se uu partido liberal. 

Sr. presidente, depois quo 11 o discurso 
do mou nnbt·e amigo. u fui hontem i1 
noite, ainda mais lasUurei mlo me achar 
prtlSCDt\1 1'111'11 ter u III'UZI!I' de OUVII•.r, 
pOI'IJU t:, '"11''" .. oiÍ·CUI'"'"''':) E~ .• tan tro 
me prendia 1\ attunçll·• a lluenc1a e elu· 
gaocia lla linguagem. comu a grande 111-
JustiÇa e IL11J.:I·eza ola~ argu1çôes, p• ·i~ 
que, Sr. pre~i.Jente, o illustre liei•Utallo 
ralluu. cum e fi ui tu, com oluq unncia, mu~ 
foi in llel à ver.tn•le hl~torie>~ .(Nào apoia-
do do :)1• . M e~~e/lo). 

Disse o nobre <.1e11Utado quo nój os li· 
beraes sumns us ai"'$ ta ta i du (•&~•adu. 
que no sublm .. os "" poder fa1.emos ta· 
bllla rnsa ole nossas irlea3! Entretantu. 
s. Ex. foi pouco a pouco, mau gra&lo seu. 
eoumerau~u algun, teutam&O$ dn par· 
ttuu liberal, quu tem sempre lutnuo nu 
I>OIIer cum diflJcultlalle~ •~tn co::: ta. 

Rl!furlu·se A reforma olo1 tora I. refor· 
ma q ue,so nao é ta v pet fel ta. corno deso-
javamos, oao foi isso tiC\' illo a ter o pac·-
tlllo liberal abdicado suas ideas, po-
rem, suo, a te r encontrado um poderoso 
emb.lr»ç.• nu se na• lu brasilol ro. (Apoiu -
tlos c >lilo apoiadO$). 

Umu c:o.; úa miiiOt·ia: -Sern cujo co o· 
cu rsu ull ,l não pasoa vu. 

Oul•·a vo.; da maiot·ta :-Passou mu-
tilada. 

O_Sr .. X da Veiga :-V. Ex. sabe que 
a le1 fo1 promul~:~a.tu com o concurso .Jus 
chofds con<u1 \'atloore~. 

O Sr. H . Sa/es:-·N4o hn duvida; e o 
apa1·to do tnt!O rllus: re nm1g•1 vem mo 
lembrar uma observaçau.que ha muito 
dcseju fuer ,a propos110 da reforma elci· 
!Oral. 

Tenho noladn. Sr. pro·i•lcnle, quo 
todas :u vezCll quv ~e falia ne-ta retur-
mn, u partido consorva•lor <117.: - a l'u· 
forma uilo pro,tJL os llb~raos a fizerJo 
com o suiTrugi · restriclu, abdica nu" 
SUIIS iJ ~as-;maS, IIUUOIIO SO lhes Obser• 
va que rui Utn granrle pnss•o da!lo nt!:!L'\ 
mataria te1·-se tompitlo com c 11 uu• 
úaus. moldes, s ·lo J" IMI• te ga~to~.que • Ó 
serviao para f · u·u·;\uar as fruu·lo•, 



que deturpavllo o pensamento n(\cio· 
nal nu parlamento, que da elelçâo_di-
re.cta gr.mdel! mel)lQramentos resulta-
rao para a verdade da ex pressão das 
uroai,d izem os nobres depu.tados:- isto 
foi devido a nós, o o osso partido colla-
borou para e$te melhoramento. 

Mas, Srs., porq o e rasllo a parte má 
-da reforma hn de ser attribuida só a 
nós, e aquillo que é bom ha de ser 
devido ex c! usivameote a VÓ$, meus il-
lustras a : n:~rsarios, quando o que é 
verdade é que se nós nllo temos ...• 

O Sr. X da Veiga:--A reforma é 
devtd.a a amboil os partidos, portanto 
nllo pode ser allegada como serviç" do 
partido liberal. , 

O Sr. H . Sales: --Nem eu digo i~o. 
eu rne refiro á injustiça de se querer 
aLlribuir ao parttdo liberal todai 03 
defeitos da reforma, que silo muitos, 
e ao partido conservador tudo quanto 
ella tem de bom. Esta tem si<lo a lin· 
~uagem de vosso partido, desde que se 
decratou a lei de 9 de Janeiro. 

Srs , do que eu estou convencido é 
que, se o partido libera I gozasse da 
plenitude do poder, c?mo vo~ t~m 
acontuc;do ... .... . 

O Sr. X. da .V eiga:-Pois não goz.: 1 
u Fr lf. Sales .... se pode~se, sem 

encontrar difficulclade,;, levor avante 
as· ideas generosas que constit u-.m o 
seu progt amma., a ref r ma ele.toral 
teria sido outra o não &$ta com o suf-
fragio tllo re$tricto. 

O Sr. X. da Veiga:-Segue se qus 
está c!lacto e pede habeas corpus para 
elle passear. 

O Sr. H. Sales:- V. Exc. sabo os 
embaraças e dilflculdades com que tem 
1 u ta do o pa rttdo desJe a sua, asc~Jntl!o 
ao poder até hoje. 

Apresentado o l.•pl'ojecto de reforma 
eleitural , Coi eJie esbarrar e nauCragar 
nos baixios do sé nado brasilei ro,cun~c·r
vador em a sua maiorta; apreseutado 
o 2. •, foi preciso que em seo patriotis· 
mo o min•sterio de 2d de Março acei -
tasse a cullaboração do partido conser-
vador do senado, ainda mesmo com 
saerificio de muitas de su.as ideas, por 
que entendeo que era neeesaario e 
urgeotn que alguma cousa ae 6zesse 
a bem da verdade da represenhçllo 
nacional, e sabia não poder conse-
guil-o,de outro modo. 

O Sr. X. da Veiga:-Entretanto, 
f!lrlio os senadores llberaes que mais 
combaterão! a lei 

O Sr. H . Sales:-Eis, Srs, a gran-
~o in6ratllj110 nacional! Quando 8e de-

via applaudir o partido liber al, , que, 
estimulado pelo seo patriotisl!lq, faz 
saerificios .i!lgente&, adiand·• muítas 
ver.os a realisação de ,suas id!!ll8, por 
amor da patri!l. de nlgull!a reforma, 
que, cJm quantp incompleta, sempre 
é um melhoramento, os n••bres d~pu.
tados chamllo-uu d~ agq~t!1ta, aç~;u
são-no de ter repudiado sua~ crpnça.s , , J 

de sõ furmular programmas• para a~
mar ao p01ier. 

SrP., o partido , do,> nobres d,eputJ1dos . 
nllo tem sido aposta ta, ua.o o será j~mai~. 
porq ne só pode apo>tatar , t} uum J.e\D 
creuçHs, quem tem, idc11s, qujlm. te{!! 
progrumma, e o .partido do1s nob•·os àe-
puta•los nlto tem pr.lg rammal (Apoia-
dos e tlâ'o apoiaào8). ' 

O Sr. X. da Veiga:- l.sto é novu!.!l 
~ no":'o programm" é a cont tituição do, , 
1m peno. 

O ~r. Mor.etnohn:-N~o. temo.s pro· 
gramm&$ pomposos, mas rjjalisamos o 
que temos. 

Cru.;tJ.o-se muitos apartes, e o· Sr. 
presidente reclama atlen.ç~to. 

O Sr. H . Sales:-Nào ha muit~ ~!as,' 
Sr. prl'sideote, que ouvi a•tUI a um ,dq~ . 
orad .. t·es mais autoriudoslla opposiçao, 
a proposito de prugramma clu partido 
conservador, qu•l esse parti1lo qu~r c a 
ordem como c·•ndiçjlo da ltberd11-de e.a 
libnrdatle como eft'eit •> da ordem " · 

Ora, V. Exe. vê o que vai de meta• 
phi.s1eo nesta phrase-orde•o como con-
d•ção da lcborda>le, hberdadu como eC-
feito da. ordem-! isto nllo quer .dizer 
nada, é uma phrase completamente. 
vasia. 

Se, pois, o programma elo partido 
conservador é este, força é confessar 
que o seu programma nil•> p·•ssa de uma 
10era formula methaphj~ica . 

Srs. , tregoas a e-tas. lutas inglorias, 
a esta erit11;a, que nem s •mpre se in-
spi ra nos princípios rle j usttça, que sllo 
sacrifica•lo.< aos sentimt ntos partida ri-
rios. Nós, ns filhos dil eleiçâu directa, 
nós, os verdadail'os representantes da 
província, porqull hoje ninguem tein 
mais o direit!l de dizer que serttito·se 
nestas cacleiras repre:sentantes du frau-
de, nó~, os eleito!! do povo, devemos, nas 
questões economiea·, nas. que-tões de 
puro interesse publico, calar 011 s~oú
meotos par.tidarius, para ~ó considerar 
nos inauferiveis direitos, nos ioestlma-
veis interesses, o_a prt>speridade· e eo-
jlrand~imlln lo da no>sa prqvincif.. 
(i\luato b~n). ,, 1 

Miis, Srs. , nlo QOosegui,reiJlO• esta 
àesiàeratum p~triotieo, um 11ue O! ll?• ~ 

• 



lorel( deputados da opposiçlo, ttu critica, 
UJ ~sturlo rld nossas tJriucipaos leis IJrO· 
curuan," rtur an rlella tu muito outa·a di-
1' ·cç \ , que a que tuve a do pt···jectu de 
flxuç!o de (orça e que vllo dundu ao 
elo "I"ÇJIIlunlo t•ruvincidl. 

N;lu, Sr~ .• ntula fa t'ol!IIO~ em b~"' da 
província, em qu.tu to o• nobres dc~pu
t.udu; u!l11 >'8 c-JuVdt.:ur.:lll do quu, taut.u 
quaul.lr SS Exd , ole·Ojarnull O WIJl du 
prO V i 11Ct8, q 11 ~. t.ulllO CUIIIU U !'81'lidu 
cO• t~rvaolur, luta" flttl 'li•lu libural ern 
n une riO$ iuten~;ses da p t\a·ia. 

O Sr. M orebsoh" rlit um aplrt ·. 
<)Sr. X. úu. Veiga:-0 """"J devdr 

é r<lagir C•Hitra u:~ teuJencia:~ rle da:~si
paçA•~ u p·otronalo, qUI:) ou 'ucastellll.o nu 
p r~ ler, 

O Sr. H . Sales:-Sr. pnw.loute, 
UolO ltmdu drscud,J,, "l'rujec:to de fo.ça 
J.IUblica, nâu t .ve uCCMidu dt1 un e111ler-
ruo curo o o rba·e •leput&.Jo I'U>Iddule 
n J•ta c>IJ•ihl, reprcsuntuu tt~ du 1.• <.hs-
u·.ct •, a r..s,>lli tu J,, ultuna eleiç lu da 
rleputa•lo geral.· peta 1' 8!)·• alu conse· 
lllaaro C11rlus Aff,mso. 

Mas r, avartu olo uubro deputudll I em· 
bra me <jiiO IUmOi cotnt.a~ a uju-tar. 

S Exc.,,,.n um •liscua•$u pr.~nuucutd·• 
ll'JUÍ ba •li&.~ e quo ~ holllt.cm :a, mos-
tm que é com jus o na uta vu 11 uo digo 
que u~ illos1re3 ruembros da opp •SIÇAu 
u:lu querorn dascu1ir sum paaxau, ul.a-
~tracçàu ft~ita dos sontununtus partida-
rio• ti"' hem ti•• ul«buruç to d •s lllts ao-
nuas ( nao atniados). 

Cut•reo a eleaçao h;~ pouco~ dias, a as-
semblua estava reunida, todos I'Ói esti-
vostos presentes, no entretanto veio 
aqui o nobre deputado dizer que forjo 
ornpreg.tdo• pelo partido liberal meios 
ill.·g .ltmllS para coorpai:~ta das urnas 
nu ~lullo em que fui rueloa lu o dagno 
minlstru lia gut~rra! 

M<~~. S. Exc. formulou toda sua accu-
aaçllo no vago, nllo citou um fac:o de 
lnturveuçllo c..!Ucia l, um ructo praticado 
Jl'll' qualquer amigo do guvoroo, que 
JtOdesso vir deslustmr o tnuaopho es· 
plenJado do nobre ministro (upolaclos). 

Sr. pre~idente. na eleaçllo ultima ã 
quo se 11rocodeo no t.• dbtrlcto, V. Exc. 
e os nobres oleputados ~:lu tostem unhas, 
houve inteira libRrdade, nao houve a 
mlnima coacçilo por parto do governo. 
1!: V. Exc. quer ver~ Emt,regadus de to-
IlM as categorlus, obotle.:undo a seus 
princípios pulitíoos,avs interessas de seu 
JlllttiJn, a<lopt.arll.o .es te ou aquelle can-
<J idato, como bem lhes aprouvo. 

O illuslraoo co•1 lendor do minis· 
tr 1 d.t guerra for muito sust~nt.ado 
t.Or empregados da capital, quo n!o 
110ft'rcr"m siquer uma reprebensa:o. 

ANNAE8. 

1-t.or, que á u:tuito natural o n1uito 
justo, e 'JU& deve 9EII' o procedim nto 
tle l Jdus c~ 1•a• i i los, é 11 prov11 evillen-
tu do que não huuvo in terferencia no 
ploatu· eleilurd 

E 1a·i udn: mais: '' il lu.tre coutenrlor 
do uobro mrnistr'll •111' guerra acaba de 
escru\·er ~;;l.a re c. y!uil . o ullo J>rudu zio 
urna 'I ueixu.. 

Sr·. prl!s.tl~nta, eouun esta s:l.o a~ ou-
ta·~ c~u1ura< lu tanl.t• l"" neste r ecinto, 
cu:toó r!8la ~ao :1~ censurrt~ relativas a 
divor~a~ tle~urJun~ quo •O ~~~~ ;larlo 
u.r provinciH , e <1116 01 nobres ·deputa-
do · qucr.:m pu a· força au ribuir à ros-
pun~a bll uladu tia ti lmi 11 i:~tra\:llo. 

Portmtu, drgo eu: cmqunnb os 
lh •ÍII'O$ rlet•uta•lo$ nâo qulzerem crn-
l'rcst.nr J, •a1 iutonçõdS · à admioi..!ll'<l-
'.'•10 tl.l pruVIIICÍu, OmrJUall tu 0,10 I{U i- . 
z ·n:m acr.t•l t• r q uu tllo patriotas c uno 
S. ~xc~ ~ào to luJ :.quolles quoseut:uu-
oo lltlota; buncadus, nó1 nilo p.xloremvs, 
:it·. pru; .donte, cuucot·rer p 'r 1 o en-
gr.ltt•l , cillldlllll , p11rn a prosperidade da 
l'ro\·oucla .lo Mint$. (M"ilo bem-, muílo 
bem. V Orador e Ctlmp,•imtnlado por 
setH am1g s). 

A rl.scus< '" li a adiada pela hora. 
2 • PARrG !)A OI{()E~ 00 DIA. 

7'r,nts{tt,·encia de {à::enda. 
E atr·a em 2 • dis~u-~ilo o proj'letO o. 

a:J, 1100 lr.rn·fer.l para O. (ruguuzra da 
ciola·IO no. t;oactiçrto ·I·· SJrro a tazunda 
t.lu citla ll\0 13tlnb Joaquim Costa. 

Sã 1 lidos e apoiados os scguint~s t.d-
dit!l·o,. 

N. 1. 
A freguezia de N. S. da Victoria do 

FoaTO~ >e denominam-~. S. do Ros.•ri•l 
d 1 F. ra·os. 

S •la das sesfil !S, 20 do Setembro do 
1832.-.D'·"mond, C. Sena. 

N. 2. 
Art. unico. Ftco. pertencendo à pa-

rochlu ti J J !.a juba o mu nici pio elo mes-
mo 1111 1110 Lullo o torritorio comprehen-
dado olontro das s guintes divisa.~ (•les-
meml.tra•ln da J)arochi:\ e mumcipau da 
Cbra,tinn): 

Começao no alto do ba;r, o da lnvor-
nn.ta na dids.l ·la fazontla ala u~rra o 
seguiaulo po!u :dto, dividindo corn a fa -
zenda lfUO fui do fiuatlu l1idn1 o Pinto 
hojo em soc:e.latlo, até encontrar ~ 
divi , a da raz .. ·a·la de o. Maria, VIUV& 
tio Manoel Q.,:.s.dvo< da Costa, até o 
IUo Mans' e por eolo acima a tó u R•· 
pigllo que J ,, alto da lovernlltlu vae 
ao Rio M .n o •U L urenÇII Ve:lho, que 
serve do di v •a ear.t a Ho.rra; Q t or 



mina onde tiverllo começo; re\"ogadas 
M d1sposíçües em 1,.''\llltrario. 

S:l\1 das ~euüe~ . 20 do Setembró 
de 1882.- S. Ferra:::. 

N. 3. 
Fica d~s·nembrada do muoicipio ' de 

Lavras e IIICUrporadtl a freguezla de 
Nn.zaroLh, do 4 trm) do ·-5. Jotlo d'R{-
Rey,a pa1 t 1 do terr.itocio que faz pa~e 
actualmente tla freguezin da Pllnte 
~11\•a. n si tuada á margem direita do 
H.i11 O .• ndo. • 

s~ln das sessões, 20 de Set embro • 
de 1~2 -JoíUJ Ltdz: Gustavo Pem~. 

.. N 4. 
A.rl. t • Ficam restabelecldas llll divi - 1 

sas entre os tll striclos de S. Miguel do 
Oa.furü e S. l''raocisco do Onça, e d\l,ro-
g!ldo o art. 2.• da léi o. 1611 do 17 d~ 
::;&lembro de IS70, quo altorou as mes-
mas tllvisaJS. . · 

Ârl . 2.• Revognm-so as disposições em, 
cont rario. 

Sala 1las sa~~ü l!, '20 de Se lembro de 
1882. - J oao Lt•lz. 

N. õ. • 
A r L. ficam Lrl\nsferidas. para o,~~~

triclo tle $. !ó'ml)cisco dll Ooça, Ol.\I I\IÇI-
11io do s:. Jollo ti'EI R!!l.• as f11ze~tla.' per-
tencentes· aos cidatl:lós yenaoc1o .1'he1J-
cloro do Andrade, ' Ivo José Monteiro e 
Martiniano Teixeira do N'ascunento, 
;lesmombrt1tlcu do Jislricto da Piedade 
do Rio Orando, termo do To rvo. · ·• 

Sala das ses.õ~s. 20 de setembro de 
1882. - J odo Lu I.:, Seotrlano ae Re-
sf?11de. . O 1 • O Se. Xuvle r •lo Vol~o:-:- . 
•los add1livo~ que ofToreç) A consl~er.a
çlio da casa é o projecto n. 120, quo dls-
ptla slmple~rnente sobro ~ma mu\laoça 
1le nome. dando o do l,armo do Rio 
Verdd à parochía 1111 Carmo, pérten-
cente ao muoh:ipiu da Ohristinn, e ~ó 
para! O fim de e1•it.nrem·SO CrequeotEM 
equívocos, por bave~·em nu':"erusa' lo-
calidades na provincta com 1gual denQ-
minnçi1o. . 

A materia do meu 2.• alltlilivo é mais 
importanlo e, sendo de int.eira just1ça, 
espero jlara ella o. assenllmentn. da a~
sernblea. E' a segu1ote :-resll ~u1çilo ao 
termo dJ Plumhy <las parocb1u.s tle S. 
Joi1o do Gloria o de s. Roq uo, quo 
deite foram injustamente d~mo1.u.brad~' 
pela assemb'ea de 1881, a 11r1m&11a pâ1a 
ser Incorporada ao municlplo üo PASSO~\ 
send·• a segunda anoexada ao. novo mu-
o•cípio tlo Bambuhy ; e r~~·tuiç.Ao ao 
te1·mu da r ormiga da freguex1a do Pol'to 
Real de s. Prancisco (tran~Cerida a s_ua 
sede para o arraial d.os f'am~. cujo_diS· 
tricto pertenée á partJchla da Formiga), 
que na mesma sessi1o Co1 lran ~ fdrlda, 
tambem sem raslo, nem utilidada pu-
blica. para o oo'IIO municipio do Bam· 
bllhy, ainda nllo· ins~llado., · 

A ca.oa. vG que lrala-se apeqas ~~ umll 
repllraçllo, e ossa aioda incomple~L por-
quaoto o doe(ulque. da Formiga na<l foí • 
só da, fregu~zia do. ~o r to Real;, ~J!!.Iíem 
se .l.h~ tiro o, om, 1881 9 li1n,Jbl,diy , pa_ro- .. 
chi111mportante, para sei' elevada A v11rft 
e sede do JIOI'b municl1pio. '' 

Uma e ouLra n~edlda·.sll'o <te .maolf!JS\4• • 
·justiça e conveOJonela publica. · '1 

os~, . .,, Jolio Lut.:: e Wenceslau ·~~ · 
A.po1ado. • • 

O St·, zaoa.rias :-Nio apoiadn. ' o Sr. x. da V.etqa:ra ' justíÇI1 de,am-, 
bas as metl1da~ é iolu1üva. Ella deriva 
o.ão ~ó da natureza das, resULui~. -

' como .ta~ob~l)l das circums tan_cja~p~~car 
rias em que licarl\o o,s m~n1~l111ps 4o 
Piumhy-1:1 da Form,ga, vlcttmas tl6! 111- • 

' rus golpe~ qu·e sobro elles desi'tlóbarã"o 
nesta cisa os legisladores libei-aes " li e'" 
111!11· I 

O Piumby, Sr. presldeott", era entA'o 
• um munlc111io · peq ~WOO , •. pois cantava 
·apenM q~atro parocbiat.. e .. ~~,nâo 
m ~I lo ,~opu)o;;J\S. P,er4endO,C91JlP.,RO,rdAO, " 

t lU.J\S ddlla_.s, S! Ro~ue S, ,Jod_o aa t!líi.O~ • 
' r ia, e asSim re-luzidO a' paroçbias Cla 
P1meofa e ' da 'tidade: como pbdeta M 
manted Etn' qno · clrcuhlsta:nclàs t!-

·c:lo ali i a cama'rd mu'lllélpa\-· o o t<li·o 'I 
• A. ntJ:o. 681he restítui'Nim <as 'parbdbiàs 
tle membrudas. fóra ta1 vez jllaik loglco • 

l ~u fltll'imir po•• u1oa vez o muoicipio.máll 
icro1o e espero nue a assemblea·saberá 
leslo ;mno.f11zer justiça ao Piumhy1 coo-
, S91'Vaatlo:o Cj)m a .S I!Il )lll liga ÇJrgani-
1 saçfo municipal. (Applados). 

Com malor1a de raJSllo )lre1'lllece meu 
projecto quanto à F01'mlgll, pot' isscl·'q)IÔ ' 
~6 peço qoe se lhe · rest1tua uma illls _ 
duas r~egueziu,de cujo desmembramen- • 
to !01 Vlctuna em IM: a du Porto Real" 1 do S. Francisco. . 

O St·. Zacartas:-Nas~ caso prefiro 
a suppressllo do B11mbuhy. .. 

I o ::ir. x. aa Velj1a.-POIS p roponh~-a 
O OObi'O deputado e eu votarei por e lia, 
entre outros motivos, porque assim 0-
carà pletlameole reparada a Injustiça 
que S. Exc. e seus éo-re\igionarios U· 

· ~orao em 1881 A Formiga. 
Esto munícipio, Sr . president11, fOi 

outr'ora grando e jmportanliss1mo e , 
corno. o do P1umhy, merece ser devi-
ti~ meríte considerado pela as~emblen , 
ma•, igualmcnl.t como o do Piu.mby, 
foi vicL1ma o anno passado de golpes 
profuodo3 do partido liberal " nesta 
casa, 1irando·a ~-lhe duas- das ttaatro 
ft ezaezias quo O C01011Unhl10, de 1\lOib 
quu hoje conta apa1111s a- · parocbia da 
cíd.tde o a dos Arcns I Em b es conl. 
diçull:l, eomo manter-se? Qbe motivós 
de utihdado pubhoa acon.sellftl•l 1-cas~ 
a mutl\açao o enfe"aq.oecimento de mu~ 
nicipíoa anl\gos', blslorito&· e de tTa• -
diçoo3 glo:iosus1 como 'l da Formiga 



e Piumby, para se croarom villu e 
municíp Oi uovos. sem ~lamento~ de 
'f'idat propria e do prosperidadet 

€l absurJo e desacerto de ta911 e'ty-
loa, injustos e c.:>ntraríos a tudus a~ 
conveuienci~ sociaes e ,athninistrati· 
va~. s4o claros e intuitivos. 

Dispenso-.me, por lss '· tltJ qua93quer 
deaenvol vimentos e só aecrt!ISC ~nt u11lo 
qu~ as meditlas que pa-.,ponho astdo 
no 'f'Oto da, p 1puaaçõea iuteresilatltu, 
existindo nn casa, quanto ao Piumhy, 
uma reproseutaç.lo tlos puvo~ alta-
m .. nte s goidcativa. 

Com r eferuocia á mu•lança da seJe 
d~ P .. rtu R .. al para Paios, ob.servarei 
qui! aquelle arraial, alem de outros 
inconveniente~. acha-~e situado na 
extrema da lllll ochiil e d .. mun.ci[IÍO, 
onde reinJo fubres intermitentes: á.• 
vezes de modo auustador, •le snrte 
que nenhum parire demora-se ern tal 
lug:tr com 1 viprio:. ao .pas~ü que o 
arraial do~ Paios d!!mora a ciut'of le· 
guas do Porto e da Formiga, isto é, 
mula ou men••s. equidi~tantt:~ •le uma e 
outra localiclade, e a quatl'o dos A..rcus. 

Faca no centre, t 11111 uxcellen te clama, 
um bJm templo e m 1 gcidc..: cemiterio. 

Repilo, Srs ,espero que a as embli!a, 
inspirando-se em sentimentos de ju~tiça 
e &(tendendo nAo só à vuntatle do puvo, 
como aos interesses da a!fministraçilo, 
votará pela~ mediJas que proponho, o 
que Caço levado pelo amor dv bem 
publico e pe!a muita COP.sidcruçlo e 
re..:onheciraento quo coos&gto à• dignas 
populaçõo~ do Piurah y e d'a Furmiga. 

Confio que não invoca roi debalde o 
concur,o etlicaz da nobre maioria e 
de meo~ h orados colleg!lS de oppo· 
siç«o em f a' o r ti<~ causa que def.,udo. 
(Apoiados). 

Avesso ao todo ài alterações de esta-
tl~tjca, que, em geral, nos consomem 
o tomp 1 irujlroficu11, senão funesta-
mintO!, só estas medidas l•r ·•puz, na 
e spee e, durante a pa·e;;eut• ~es •llo, e 
por sor. m olhs apenai a reparaçilo 
de.vitl:1 da injustiças gruvo~s, que CorAo 
feitas á'})lelles mun•civi ·S. 

Nem ou poderia p rocetler de outro 
mpdo, tendo sido espontaneamente hon-
rado com o mandato de r<~vresen · autJ 
do 14 • d1stricto, ao qual pertencem 
aquelles municip 0.1. 

Cumpto apenas um dever, sõ me re· 
stand" o pes'r de em nada mais espe-
rar ser util, na actual sessão, ao brioso 
povo, qug t.4o gener<»amente dutin-
guio• me cflm a aga. cond.ança. (Muito 
~m). 

São apoiados 0 3 seguinte! a<.lditivos. 
N. 6. 

Olfereç:J co:no n•lditi 1•0 o project' 
o. 1~. 

Sala dali s"ssõ~s. .20 de Setembr.o 
de lll82.-J. P. X. da Veiga 

N. 7. 
Art. Ficdo rest: 1 uidu~ ao muuicipie~ 

•I•• Ptumhy as freguezias Je S. JoAo •la 
Gloria., desmembrad:1 1le Pa~os. e S. 
!toque, de:smerubrada do Uambuhy. 

Art . Fica r. stituicla ao mun•cipio 
da Fornriga a fregu· zia tlo Portn H.eal 
tio S Fran;isco1 desmembrada do mu · 
niciJII" de llamhuhy. A ~ede •la mesma 
p~rochia do Porto Heal fica transferida 
pura o a.r raiul aos Paio•, cujo distr i· 
c to, de membrado da fregul't:ia da For-
miga, l'assa paro a dita parochia 1lo1 
Po1 to Heal. S. R. 

Sala da• se-~õos, 20 de Setembro 1lo 
1882.- J . P . Xavier da Veiga . 

. N 8. · 
FicAo pertencen•lo á freguezia de S. 

Uarbata das Canoas, municapio tio Mu-
~ tmb!UhO, e desmembradas da fregue-
zta do Monte S:tuto, termo de Jacuhy, 
as f a zen das de Geram ias J o~· é Ba rbo~a. 
A rimo Jusé Barbo.<:a ; Gracian1i lguacill 
•la Cosb, Jo,é Fcrruira da Silva. Joll.:l 
ltótlrigues da Faria e oa trvs, dcandu 
o~tabeloct da:~ as tlivisas entre uma o 
•·utra freguezla do segutnte modo: ~· · 
meçAo no rio tia< C moa$, num e{pigiln 
entre os corr• g s L11no~:i a· 1 e S. Louren-
ço; por o~te '(espigão) 11 té á-; ver tentc3 
do cor rego ela-Barra Grantle; abi, cha· 
gando á~ divisas da fazenda do flnatlo 
Francisco de Castro, circulando-a e 
atravessando o dito correg., da Barra 
Gráudo a té enc·•ntf·ar um espigão llltt-; 
p:1r este circul ntlu t atlas as vertent~s 
do r tbeirtlo do OnÇa, inclusive a fa-
zenda da Gramma e a de Thoma.z de tal, 
até encont rar as divisas da fazenda do 
Hnado mnj~ r Autonio BJnto Peixoto, 
desta, p 1r su:t> tl : visas, até o r ibijirllu 
do Onça, divisa antiga. 

Sab t111s se~õ~s. 20 de Setembro d11 
18!>12 -F1·ancisco N avarro. 

N. 9. 
Fica pea tenccnd'.l ao districto e fre• 

guezia de Santo Antonio da Gramma, 
dl) termo da P.Jntu Nova. a fazenda em 
q a e reside o cidndao Antonio Vieira 
de Sousa e Silva, desannexada da fN· 
guezia do Oequery,do mesmo termo. 

Sala das ses,õ~~. 20 -de Setembro 1le 
1882.-M. Faustino. 

N. 10. 
Art. 1.• As tl:visu entre u trcl• 

guezias de Saot•l :\ututtio do lJlont11 e 



da Sau<lo scrdo pcló eqpiJãO da Ln-
g11inha, nassandll n pertencer ú ulluoa 
o di$tricto do~ Araujos. 

Art. 2. • Fica ro1·•:gndu a lei n. 
2030 1le 7 de Janeiro du 1879, quo a l-
t erou as •ii visns entre os freguezias de 
SanLt1 Ao 1onio •lo Monte o Arcus, e 
igualmente n §da !ui n. 23061!e 11 d.e 
Julho de 1870, modificando as div isas 
entre o municlpio de Santo Antonio d'o 
Monte o Tamt~~~duâ. 

S"la .!::s sessões, 20 de Setemb1 o de 
1882.-Za~a,·ws. J(erdole. 

N. 11. 
Ficllo pertoncendt~ ã freguezia de S. 

Homllo, do municip:o do S. Franciscu, 
as fazenrlas rlo cidadão Pe.lro Gvnsal-
vos do Abreo, desmembrnda1 da f re-
guezin do S. José das Pedras dos An-
S ICIIS, do me·mo municip to. 

S:tla das so<~iJes, 20 do Setembro de 
1882.- S. Peircolo. 
lõlEncerrn•ln a discosnlc , ó approvado 
o pr••jcc.t•'. 

S<>gu:ndo-so n di~cus~l!o dos addit!-
1'119, é a11provndo o do n. I . 

Entra em d iscussllo o de n. 2. 
O @h·. Ribeiro (In Lu7:s- Sr. 

pr.:sldcnte, ni\0 tumaria n pabvra para 
molestar a a ttonçltu desta illus trada 
ac;scmblea (r~ao apoiados). se nilo me 
capact t:~~se do quanto o presente ad-
di tivo vai prejudicar a freguezia da 
Chnstin:l, arretli111do dolla va r i•1s ra -
7.entlei•·os importantes. Eu ~inb não 
p'lrler c •ucordar nes t!l ponto com o meu 
d istinctu amig <', o illustrado membro 
ela maiona. 

Sr. pro;.idente, este additivo vai lam-
bem de encontro â vontade dos diguJs 
cidadãos, quo habitio aquelles lugnres, 
quo cor tamento nllo prerurem o llnjubã, 
om!Jora digno, deixando a Chd~t• oa. 
E-;tos cidadaos silo patriotas e a mão o 
turrao a quo têm pertencido sempre. 

Antes de partir para esta cap1fal , 
Sr. presidente, til·e o prazer do o.tar 
com vnrios habih.ntes desses l ugares. 

U•n ou outr'l man:fest·IU vontade de 
p:mnr-se para o ltajubà, ficando de 
me enviar o requerimento parn ser 
aprese o ta do :\ coo5idl!raçdo des ta d•s-
Uncta assombloa; entrotanto, Sr. pre-
sido! nle, tenho tido c.~ rtns d'~ll1 c ~stou 
por. untlldo do q uc h ou v e des1.stonc•a da 
parto de quem optou por per teucer ao 
ltajuLA. 

O S•·· S. F e1·raz:- -Eu recebi cnr la. 
O S•·· R. <la Lt~z: --Sr. presidente. 

~!ui tos .iua hnbit.'lntos daquella parte , 
compreheodidn no additivo, são paren-
tes meos muito proximos ... 

S, · :1 J · t'L" ro,- • O St•. . Fer.ra:::-· u. tlmcnto ~ ~ 
ú que me pedirão i'u.tút~tÔen~. es\&,. 
medtda . 1 , , • · ' 

O Sr R. da L u.;:- ·Fa7.endo o pedido, 
â V. Exo. , como muito 'digno 1hembro 
da ma:urin, IH•r certo ~eria eo tambem 
ouvido, tu• quali•Jade do parente prO" 
x1mo do mu.tos- dos habitantes daque~- ' 
I 1 . .• u d' J ' . .. , o~ ugarcs e n1p1gu e 1c1 o. 

O S1·. S. Ferra.::--Pois atftr mo. Q 
Sr. J o~é Gonsah·ej da Co~w empon.lipu-
se cummigo ne:se llon~id§., . . '"' ~ 

O S. ·.R.da Luz;,.')) ,~~e,meu parep-
te c nmig., recebi cart.•, ha pouco, na 
qual me communicava que mo ta re· 
mettcr o sou requerimento; màs- ea-
pel o nte agora; a me parece que ''estâ" 
domora é signal evldent~ _de . ter defx ii-
do a prctouçiro de passar sua fazenda 
p..1.1'.1 o l tujuba; quauto mais lSGi que o 
llistincto fazendeiro, o 'Sr. commenda-
dor Jono Carneiro S11ut•ago, faz mui la 
oppo•içào no ubjecto de que se h'â(a. 

Uma oo.;: - 0 commendador João Cn~-
neiro não mora nesse lugar. ' 

O S>·. R. da Lul;: - Se1 disso: mas' mui- h 
los dos moradores silo membros désb'a 
ramllia, o todos sã r1 amigos d4lditad011' 
4ue IDuito o consideram. ' 

O commotH.Ia\ll)r Joãn Carneiro é sem-
vre ouvido em ques tllos de ma1or mo-
menw, como fl esta. 

o Sr. S. Ferraz :-Respeito muito p 
conunendador João CIÍ rné1ro. 

O Sr. R. ela Lu:: : - Nilo voto pelo ad-
dilívo, porque entendo que nào é basea- ' 
do ua vontade dos habitantes daquelles 
I ugares. alem de multo Offüoder a fre* 
guez1a da cidade da Ohristi na . .. 

Sa.o estas as consilleraçiles que •lffe-
reço A aueoçllo da casa. • 

t'eço, pots, _ a meus amigos da minoria 
o ma1orla quo votem coo1ra o additivo. 

O Sr. íUivetttre Ferrnz:,;-Sr. 
prasiduute, autor do additivo que se dis-
cute. corre-me o dever de expor os mo-
uvas quo me levaram a npresental-o e 
aQ mesmo tempo dar uma breve resposta 
ao nobre deputado que o .Impugnao. 

Tenho lovariavehneote seguido nes&.a 
casa a regra de nlo apresentar medida 
alguma du estatística, qoe oao es teja de 
accurdo com a yon tade do~ povos, e, P,!', 
mosmo tempo consulte os Inte resses pu-
blicas. 

Ainda mais: quando qualquer Indivi-
duo pede-me que eu·advugae aa assem-
bica medidas de, ta ordem, como de qoal~ 
quet· outra. trato primei ro de indagar 
s1 os motivos em quo elle funda a au~r. 
pretenção &Ao rasoa v eis e j ua~. e .só 
nessa bypothese aceito a locumbencla, 
ou voto pola medida solicitada. . ' 1 FJi justamente o que, acôbléêãó ci>!h 
relaçã<> neste alldilivo. 

Diversos moradores com~re'lleRd1áos 



na zona, cuja transferencia proponho 
da !regaetla da Cfirlsllna para a de 
l ~jub'u, dlrfgir4o-se a mim e me pedi-
ri o que tlza:;se pa8$8. r tal medida ne~La 
casa. 

o .sr. R. da .Luz:- Elles ja escreve-
r i o desistindo. o Sr. S. Fen·a.;:- Bu o ignoro; ;•e· 
di rio a pa~sagem e creio quo nll.o tan h o 
dado motivos para que a minha palavra 
nào seja ac redi tada nesta casa, como em 
qualquer par te. 

O l)r. R . da Luz dá um aparta, 
O Sr. S. Fer~a•:-Respeilo multo 

os motivos que levao V.- Exc. a Impu 
goar o addit1vo, oll.o quero entrar oe.:s~a 
ordem de consideraçõ•~ i porem,temlo V. 
Ex c. di to que os mura.tores ueste terr!-
torio aio queril o passar para ltajuba, 
tenho o Imperioso dever de exr...rnar 
os motivos porque apresentei o addl-
tivo. 

Os motivos Corao, alem de ou•rvs, a 
vont11de des~es ctôadll· s, de pa~sarem 
para uma freguez1a mais prux tma . e 
..~ode ttlem sua< rt~laçõe~ de cummerc10 
e outras, que ft.:llo á menor d t:;tancia 
do que da Chri:;tina. 

O Sr. R. da. L-uz:- V . Exc. tem re-
pre~enbçlo rlt~lle·' 

O Sr. S. Ferraz:-Tonho a palavra 
de alguus, que pr,~soalmente se diri · 
~irilo a mim, e uma repres nta'i<JO do 
S r. Joao l:<.udrigues dos Santos, que é 
dou o tle q ua~t todas as te rra1 co~t~pre
hendldas nessas d ivi>aS, acump onhada 
de' car tas de outros a111igoi. Emqouuto 
aquell<s ntto me disserem qui! não dese-
j lu mais esta transferoncia, nao posso 
acred1tar que tenhA O desi ~t ido d'ollu. 

O Sr. R. da i.u•:- Eu tive carta ha 
poucos dtas. 

() Sr. S. Ferra.;:- Eu tambem ti v e 
e por isso a presentei o addit ivo. 

V. Ex.:: . ~abo quanto me custa fazer 
o sacrificio de um territoriu, embora 
pequeno, do lnllU mun1cipio. 

1'~!nlto sempr e nesta casa sustentado 
os inter esse! e a integridade tio muni-
cípio da Christina. muitas vexes com 
desagrado dos meus amigos e.t ortanto, 
nao havia de vir hoje, sem justas e po-
derooas rasiJcs, apresgn tar uma medida 
que, em todo o caso, o prPjudica. 

Demais, e.~,aa alterações da estatis· 
tlca hoj-t não teem mats efl'ui to pohtico, 
om vista da re forma e leitoral Ora, se 
assim tenho prucedi•lto, e so esta al-
te raçllo na o tem fins poli ticos, nem 
pode ter, que movei me levaria a 
propol-a , senão o de con~ultar real-
monte os int •resses e a I'Outade daquel-
les cidadaos f 

t)r. !>residente, o addi tivo que s~ 

discute lira do município da Chr ist!nn 
mutlO pequeM parte do torrifur1o; ti 
a pnrt11 quo su ncha limitada pelo. 
serra quo corre ao longo de Lou-
renço Velhu, d istanttl uma meia legua. 

Ha aht poucos fazendeiros, tal vez 
apt1uas os Sr.i. Jo4o Rodrigues dos San-
tos, V •c to r H.ibeil·c1 e .... 

O Sr. R. da Luz:- Ha outros. 
O Sr. S . Ferraz:-Tal v~z o nobre 

deput11do su pyonha qoe ficao compn:-
beudidas nessas d1 VIS!I.S as fazenda• do 
veuorund:~ Ctdudão e rnoo ro,;peittl vcl 
a•mg••, o So·. commoutla,lor Jo!lo Car-
Ot!ll o S. T t.ogo, e a de sua Exm. filha, 
v in v a de Man .. ul (.i.,n~al VI!S du Co. ta. 

O Sr. R. da. Lu~:-EIIe oppcle·se. 
O Sr. S. F erra.r:,- :56 a ss1m é ,.,nga-

na-se; essas fazuntla~ nolo estilo com· 
preh.:nd <la$ uostas divisas. 

O Sr. R. ela Luz:- Eile é ouvido 
em to los os neg.,cius d.~quella zona. 
e ali i muito cuu~tderado. 

O S1· ,'j. Fc1·raz-:-Nem eu estou 
contestando que o Sr. commendador 
João Carneiro seja muito considerado; 
ao coutr'\rio, sou o pl'imeiro a render 
homenagem à, suas virtudes c ívicas 
o a reconhecer os valiosos o impor-
tantos serviços pu r ello P' estado$ em 
~odas a.s epocas ã Chrl$l ina; apenas 
digo que a med1da nllo o p•·eju,llca , 
eutrctautu que é a expres,au da von-
tade dos propriotari••s das terras em 
questão, e eu es!lcl'l> quo aque lle hun· 
radu cidadão n;lo se OJ•porâ a ella. 

Er.tundendo, p01s, quu é muito justo 
o p~dtdu de$(e peticiunarit~, formulei o 
a <ldiuvo que se dhcute o quo supponl.to 
tCt' plenamente ju. ti6cado cum estas 
ligeira; c .nstdcrações. 
Enc~rrada a discussão, é approvado o 

addltivo. 
Entra em discussão o do n. 4. 
O l!!i•·· Severiono de Re-

sende:-St·. pre,;iJ.,nte, me pa.ece 
quo ti hoje tl ia de desaccordo en,re os 
colleg.os ele districio. 

!la pouco vimoo quo os representan-
tes do 11. • d tstricto acharam-se em 
divct'g<lncin n proposito d~ uma medida 
do estat t•tit:-'1; ag•1ra dã-se o mesmo 
en t re mim e o meu i l.lustrado collcga 
de •li•tricto, autur do adtlitivo em dts· 
cus,do, trnçan~o novas divi~s entre 
us districtos do ::;, Fr,111cisco do Onça 
e . ~·llgoel elo Caju• ü. 

E<tas divisas, Sr presiden te, fora m 
es1 uda•las e tlecretadu~ por esta ca~a 
na · ha muito t<Jmp •, em 1870 

M11 parece q ••o nih ha utilidade em 
es1armvs todo$ U$ anuos alterando d i· 

• 



visas, que tratluzem de ordinario uni• 
cameute a S:l tl>fa<;àO do caprichos por 
parte do iufluoucias pol1tlcas d•~•s 
lugares. 

O s,·. João Ltuz :-E' a causa por 
que V. Ex c. se o,.põe. 

O Sr. S~vet·iano de Re!~nde:-lu
f\uenc as IJUO nao C·•Ulpr«:h•·D·Iem que 
na ac~ualulatlu, olupuis da rerorma elui-
tu r~>l, uuuhum elfu110 polilico p1.dt1 pro-
duz•r a .. unexaçào uu desann .. xação 
dt~ t .. r ritonos de um para outro dis-
td c tu de paz. 

E' preci>u, Sr. presidente, que po-
nhum .. ~ u•u pont.v final nestas peque-
nai q ue~tõe:>, allm de que n . .lo ·se re-
prod uzam todos os annus, cansant o a 
no>Sa pacienc1a e a a ttenção da a..Sem-
blea, qu .. preCt>a dê temt o para se 0<.:-
cupar de IJU'l:<tõe• momentosas, 4ue 
exigem accurado estudo. 

Nll.u é nuc .. ssar.o,So·.presidente, alon-
gar· me t m conSideruçücs pura demons-
trar a inut li·lade da~ta medida; por 
issu coocl uo, declar • .uulu 4 ue· vuw COtl-
tra o aoldttivo em d t scu~ã·•, bem a 
meu p~sar, por não de,ejur proc.,der 
em de-aceurdo com o meu nobre cul-
lega, >'eU autur . . 

o !!h· • .Joüo Luiz ; -Sr. pre-
sidente, si nt<> iutiuitatuunte achar-me 
em dtl>accordo com o tueu nubre cullt~ga 
du drstrocto, V. Exc. e a ca:;a t.@m úb· 
servado qual o muu modo da pr.oced~r 
em wda~ a s medidas rt:lali vam .. nw ao 
meu <li>lrictu; procuro, ss lli!Jrú (j u;; 
t enho de apresentar tal!S medttla•,atot<n-
dcr somunte a vuut.atl& ~upulur e •ub• e 
tudo as CJ•Uvuulenctas e mtere~~~~ pu-
blico (apoiad.>s). . 

Extranhu eiltretan to, Sr. pre~tden
te, e extranh.o prorun<lautett ttl, que o 
meu amigo e colleg!l. ,·enha s." OJ'!JU a 
este adtlitil·o, p~rq ue nãu v:eJu a r ... ao 
de>sa 11pposiçllu, suniiu uo fHctu tle . ::i. 
Exc. fezer disto uma questão p I.L1ca 

O Sr. Sevel"iatlO de Resentle:- Ju 
dis,;e que nllu faço que, tàv polott~a. 

O Sr. Joiio Lt,i.o:-A quustâ. r e-
sumE-se n stu: o thsttiCtJ du C oj u1 ú é 
conservador, o de S. Franc1scu du Unçu 
é líberal, e ~sle é o mut1 I'O da up!J"si-
Çli'l do rneu nobre collega. 

Eu, porem. Sr. Jtre~tdente, a presan-
tando este ndditivu, nao tive ~m meu te 
peo.nm~nto algum p~olit co, e twm I'"· 
dia ter; trate aper•as d? retittLuir ao 
distr•cto de S. Frunct ~CO uo Ouça 
aq t11llo que \a lhey~rlenceu , 1 estauulll-
c~su<io a:~ anttgas dlVtStts entre os llous 
dístrictes e que furão ah<Jradu.s pt~lus 
conservadorea, ~ut~ndo transferirão a 

• 
sede tia fregu<~zia, daquelle districto 
para o de Cájuni, 

O nobre d t~putado, pori.m, entendeo 
dever r azar dt•to que~~o pulitica, ·por ' 
qu" pensa q'\}e assim vat agrada r ans 
seus cut r .. llgoonal"io.; daqu .. lle lugar. 

O Sr. Sevenuno de ReseAàe:-~ilo 
apoiado. 

O St· J . Ltâ : :-sr. presídomte, ja 
disse, lruta-.>e sí u oplt~smuuttl de um 
restaualt!C•rnento d., o.Jivisa:~, a própu-
>Ítu do qual :1110 b.avia mutivo!:l para 
que m o c -llega •e levautas~u pat;~ 
f,,zer qu,•stl\o e, o que é mats 111uda, 
UU.,St;\0 pOitt:ca! 

U :ir. ~eceri1.1no de Resende: ,..Ja 
dt!cl.•ret quo~ uãu knh-• flrn pout.cu e 
ne1n ha mutívo< para ISSO. 

O St·. J . Lwz:- lsto p•.sto, peço 
ao• meos nub1 us e<Jll .. g11s q 11e susíeu-
tem cum u seu vo~u o alldittv .. , 4ué 
ti. e a h.:nra de apresentar (muito 
IJe,n) 

U ::;,.. Severiano de Resende: - 0 
pequeno unatal do Ouç, IJU"r acubar 
<:utJJplutau.eute com o C.t,Ut ú. A ISto 
é q ull lue ovpouho. 

Encurrutla a discussão, é approva· 
do u addh\ vo. 

::iâu apl'ruvadus os de ns. 5 e 6. 
Os :írs H . ::.ales e S. Fet'1'az decla~ 

rllo que votarã .. cuutra o dt~ u, 5, 
Entra em dist:ussão u de n. 7. 
O St·. Zacanas •liz q uu n:io se 

ach .n to prestm " o Sr. 1Jr. L-nnu~, 
ropt .,,entaut., uo 14.• tl o•tr•cto, a que 
,., r .,r.,, e a me•ltda cuu,igua la uu at.l -
dttl\0, mdida a quu S.tuu 4ue 111JU.,Ue 
illustrt~ r• pre.•entante :>e oppurá, vai 
pt'Opur o auianlOULo da di.cussâv. 

E" apo atlv " [IOStu em t!I~..:us~ào o 
segumte-

Nequet·imenlo. 
Re~ o 91 ro quu u a.Joltuvo n. 7 -eja 

du,t...c .do u sua d ist:u~llo adiada p./1' 
24 h .. , •. ,~. -Zucarias. 

o ~h·. X . d n Veiga: (Não t e-
o S"U 1ti SCU I SU ). 

O !!!t•· Znc nria s : (IJem). 
o 8 1•. Veoanu lo Cal'~ 

(!riem) 
Ent:erradn a discuss!lo, é npprovado 

o re•tueruneu to 
Eut a em •l•scussllo o addi tivo n. 8. 
O S •·· l!i ll vestre Fea•a·az: -Sr. 

presí ·•~ ntt~, "'"" a i•ulavtà 1•a •a offet·e· 
oar · a es~e adtlittvo a segmnte emen• 
da (lé). • 

E.ta emenda t~m por fim fazer com 
QU t! s~j l\0 tmusf.,r•das Sumente as fa· 
r,.,utla~ .Jus CHiao.Jâros que o requererão <e 
não s~jâo ootovruhuu1hdo~ n9:1ta:1 dí91sas 
outros quaesquer ter:lwr los, COIII pre• 

-
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juizo tia rr~uezía â que se refere e elo 
jn ..tcpaupom..to wuuicipio ele Jacuby, 
q·to odo 4e acha alada rostallado. 

H.1 poucos dias a &3semblea votou 111.11 
ltrc•Ject •1 l'oltii'BDilu ll8SS8 IIJUUICI!JIO Ulll 
ollotrtctu, que rol elevaoiO â lreguezuc, 
clu t«Jt'tct 11 uu, ~~~ ug.,ra for iliJIJ• 11Vallu 
este allclt~tvu, tal cumu se acha, llc..ra u 
1uossmu muuh:ípio cuwvl.:tatuowte esto·a· 
~ta.: o. 

O $1'. NUOUI'rO. - Nàu ba t.al. 
O Sr. Slloo:sll·e Fc:r•·u.::- NAo duvitlo 

vut1U' pelu aLhh t1 vu llo uubrc~ devu taJo, 
00111 l&UtO 11Ue C•I U>ljlOB ~Uiti~Ute 11 IJUS· 
sagdm lias fazeulla,; cujos IJI\Iprtetui'JO.s 
11 req ut~reráo, u oeste :~~nt1du v.,u tuuu-
llat• a m~:su utua eweoJu. 

As .si ru IJI'Ot:ellu, !'O r 'i uu uil • 11 ueru ver 
o IIIUUICII•I" llu Jacuhy, ct•.ta\lu bu táo 
INUW tumvu. compl"lllnii!Uto auiqu1latlu 
" souu c.a•ulliÇÕ ....s du V1 Ju; mel h" I' loira 
cut:lu quo s•: ouvprlnusse,o que nau cotà 
11 .1< IIIL811ÇÕ>< llu LIJbr" ll.,putaolo. 

~~ · at•ulall .. o ou ra conj uoct.ame:t te em 
oltscuss:lo 11 scguln tu 

~me,J.ú«. 

::iUII)JrillotLIIl·Se a.s )Jiila~l'U:! tie.stle-e 
outros-até o llualllu lullliuvo 11 . li . 

::;. R. Saiu oJa; ~e~~õJs, ~o Ju ::i~tembt·o 
d11 illl!t. -.:>'. Fe•·rtu . 

O &r. r ra•uuc h!c o Nu,·nra•o: -
St·. vre~ld!lnle, ~ou u autur tlu utllltiiVO, 
ura u1u ll1~cu~s:1u. u qual trata d , truns-
f.:rir algumas rllzeullas lia fro gueztll <lo 
Munte ::;..utu, WI'UJO d .. Jacully. !llii'U a 
oi e Sou ta Barb.1ra, mun1cip1o \I e Musam-
blnho. 

.I!:Ha mod1Ja, St·. prositleow, foi soli-
citada ;.ulu~ pruvt'toJo l ntercssuolu~. os 
tluaes olirtglrnto a esta a~setulolea a n:-
vreselltuÇ&.u que off.m!cl conj uoctamoatu 
C•JIU O adJt ti VO. 

N:lo vo•ju oJ'11q ui, Sr. pres dente, gt·a ve 
pru)uizo Jllll'll o município de Jacuby, por 
usu que u medtola upen11s se r~fo1 re a al-
guns faY.On•leiru~. que desejam pertencer 
u l't'o:guezia de Santa Barbaru. pura uuJu 
tllllllllo•t.las as duas rolaçõ~~ cummorctaes 
o llunlle oliilalll uma legua, uu vaoso ljUil 
oJa ue Monte Santo bu Oàu UICUu$ du &, 
seguuolu declaram na rcpresc:lluçilu. B 
num eu VIria pt·opor aq u1 esta lt"Unsr.,. 
ruocia, si nau fÔI'O ella suhc1t.ula vetus 
seu~ vrovrletnrios ;· entendO, vo1s, que, 
l•ur esws.fundamen tos, a cu~a IIO\'O allo-
)JI.tll·a. Uevo, entretan:n, oltzer que não 
100 Opj.OilbU à QOiend.a pi'UIIUS ia (Jo:IU 110· 
bre dcputallu restden to ua ehnsuoa, 011 
)JIIt'tu t•cfu t·onte A suppressàiJ das diVJSllS 
llo quo truta a musma represent.ao,;au; SI 
bdlll quu olaht .udo t•osulta~~o tlu trune11to 
u.o ter111u olo Jucuby, por ~~~o quu ella só 
~e rcf'uro lu r11zonoJas ole cuja trausft~ren~ 
ela ~o trata 

Coocot·Jaoolo, por tanto, na suppres-
sl u olu~t& parte olo aololtt.tvu, vou man-
dar t1 mes"' uma sub·em~nola, cujo re-
llllta•lo serl\ ficar o addit1vo r edigido 

tlo con fol'lll iJ:t~e éom a r'oproscn lztçilo 
dus )liOprietaríos tias fa?.COolus, os 1111.oes 
tulu tle~t·jao :terv·ncer 11 Jacuhy, 11o:1< 
S!lll no Mu~alllb•t•ho. A sub-emo:n1ln ti a 
se~Uinto (ICj. 

E' ll)tuladõl o entra Colrtjuuctomc·.tu 
em dhcu·Slio a ·•·;;uuolu-

.Sub.Puten:la . 
Suppritntiu·su ·'·' pa •avras --u ou . r •• ; 

-11 dllfll•SO, llCC I'Ol ~CCII l1011do: - tJaloX.lu 
Puroh\t tlu !:>ilvu, Augus to Antuniu,•loJ 
Oliveira, Frunc1s::" Autun o tle .li'ul'ln. 
o\lanuel Eu,euto •iu F a da. Mauuul !{.,. 
•lf'igu ~~ · Vteir.t. Candl•l .. tlo ::>uu~u lJ.:o•, 
J ::t•)UÍ'II .\.uanías olo Suu•n Oins, J tMO 
tJustutli•• lJ• a-:~, J,.,é Ju~quim do tJast.• u. 
Mt$ll•ll Antontn da :-i1lva, 'l'bome Fur-
reim ila S1t v a . 

S.olt tlu . $1J<SJie<, 20 olo Slltfmbru oltl 
1~-t. -F. Nava.rro. 

t::ac<·rra·la :o oliSCUS>otl•l, õ auorov.t•Íil 
o atl•lrti\•o t;.•ru a cmeu•ta u :-uh:OIII\).e lh. 

E' IIJlpr •• •/:tilU u a•lolllivo 11 . 9. 
1!.' ~ncerratl, a d t scus:~<to •In~ de ns. 

lO ~ 11, CUJa V·•laçllu {ic:t tnlhuu, pur 
falta uu UU111eru legal. . 

A rn·eselução de projec;los. 
Sao hdo, u vã11 11 llll(•rtmtl' ns s t· 

{)Uill es-
~. 29iJ. 

As cotumis:!tlL::n~. • do fuzeoda o oll: as 
)'UllltC<c<, ~uolo em ,. sta u rnclusu ro-
tjUullmcuto, em t(U 9 Julio & L~:or lolo 
)•u.l.,ln ind·mni-a..-ãu d .. quantia tio 
5: 1;:14$370 1·~ , ele prejuiZOi quo tlize111 
tu r >ulfridu Cl)U!O Ut'l'cmutunl~>:~t:a puutu 
svbru " no ltacambiru.sit nu lugat· 
deuouu IHIIIo- Caet.u nu Fui i x- ft·ogucú:l 
da cidade de Grito Mogol : 

Co;1sidcraurJo rJile os pelicional'ios, 
ea: 1n do contrab colclH·ut!IJ a 2:i tlo 
~lltOtubro ele 1!5;9, olu·ignrtlo·Sil u con-
su-u.t· a rcfuridu pu:1te pela quantia tio 
I ~ :UjJ$3;)0, ~om que lhes fosse couc~
dídn 'lualquer indemuisaç;ío que alio· 
ç;u_ .. c:u ter SJITr ido•, u111 \' li tudo de I•N-
JUlZuS, pcr.la-s e tlarunus, e vor isto 
t:stá a provm.:ta uo direito do rocuso.-
a iud.:tnuisa~;Io ora pdt!ida, :ogundu til· 
formou a drrcctoria do obr11s puLit-
cu~; ut;u, 

ton-s .lo; ando que os peticion:u·i<•9 
cumpr1rão lielmcnto o sco contmto 
coucluind•J, M Lemp:; deddu, coat per: 
fetç4o o sulldc.>z, a rufcr·uln pJ11tu, 
cumo o nttcsla u eugeuhetro do t·e~pc· 
ctivu di~triclu; 

Cvusiderautl, hn,·ot·om os arr~>mn
tantu lu taolo com tlilflcu lrlo.•lc. ox-
trnordioaria~ o imprevis tas, u:l" "·' 
para a acq•• i~ •;:to d ' matorrnos couo11 
do opora riu.s, tuul• 'lu~ tudo o l'ma•lui· 
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ra.menlo foi conduzido das distancias 
de 10, 20 e 30 lagoas, por caminhO$ de 
dtffici I cousu·uCQAn, como o atl.e$tdo o 
engenheiro do disLricto, subdologadn, 
jutzes de paz e purucbo da rreguezia 
de S. Jo·é do Gur utuba, de Owltl r .. rao 
tiradas a:i prin.:ipaes peças de madeira, 
e o conHr wa a respectiva camara mo-
n iCt1Jal; 

ConSiderando que taes madeiras im-
portarAo na quantia de 8:98~$000 rd. 
e o fet ro em11regado na obra cudtou 
2:09~1 rs., pois que foi conduzi~o 
da côrte na distanct& de mais de 200 
leguas pela difficulo.lade de 811 unc .. n-
trKl-o em outro lugar, eluvantlo-se, 
porumto, o prPÇil dos mater iaes á som-
ma de 11 :086$30 I r·~ , como P• ov4o 
os documento.~ do ns. 4, 5, 7, lO, 11 o 
12, tomptteu temeutt~ l .. galisud •s e 
con11rmadOt pelr. resiJOCU v a cawara 
mun cipal; 

Oonstderaodo que os peticionarios 
no &$paço de 18 m~ze.•,que trabalhurto 
na construcçll J da ponte, de:~veudotrAo 
com os oper11rios e a l'"'lra neces-aria 
a quantia de 8 :0S9$700 rs. , con101 se 
vê dus recibos do u :1. 1, 2, 3, U, ts, 9 e 
la, com a~ firmas legalm nto~ recouhe-
cid.aa o corroboral!os no auo~tado da 
camara; 

Considerando quo com o sustento dus 
operarias dosp11ntlerllo os t>eticíonur ios 
sotuente a quantill do 611$500 r .•.,c.•mo 
se vê da con La que apr ... eu~rllo e 
j u lg~da exacta pela m0o1ma camara 
WUOICtpal; 
Cun~ideran<lo, finalmente, achar-se 

provado quu 118 !l0LÍCÍ003fl0< despeode-
r40 cotn os materiat-S, <•purario~ e ah• 
JIIOtHuç .• o dc!ILU> (ullo incluída a a:imi-
nis truçdo du obl'u), a quantia do 
19:i87$,jt)l , s .. s fl'rundo elles ,pur lantu, 
um pruJuizo d., 5: ll:U$169 rs. , o que a 
prOVIDCÍa, se O <O deve f~zcr favores á 
uqutsll~ quo IJI' ·st l•>-lbe servu;o~, nllo 
deve tamllem queter locupletar-~o,c· •m 
os pro·juizos tio• quo; trabalhao ,rara o 
bem publtco, d•fdcult.aol{o des•. urto~ a 
coustrucçãu de obras imp••rtuot.,s, como 
a de que se trata; são de parecer que 
se ao.lopte o seguinte : . 

A assemblea legislativa· provincial 
de t.Uuas Geraes decre ta ; 

Art. unico. Fica o governo nutn-
risado a JD•lemni.~ar a Jul•o & Leopoldo 
da 11uaatia tio 5: l iH$169 rs., de pro-
juiz," quts pr.•varã·• &ar •• ffndo ~m a 
ç. nstro<.:Q&u da ponte :-obr., o r to lLa· 
cawluroslóÚ, oo lugar denomioadii-
Caetaoo F,elix-,fregueúa e município 

... 
do Grilo ;\logol ; revogadas as disposi· 
çilea .em O<•ntrario. 

Sala du'll cummis~õo•, 20 de Sotem .. 
bru <de 188~.-:Drmnonà. Santa (Jeci-
lta, Joao Luiz (vetwidv), Morstt40hn1 
X. d4 Veiga (cena.lo). - 1 

N. 300. : 
A commissAo de iuslrucç!o publiJ:a, 

à quo roi ~ubmt~tLido (1 r..querimeuto"do 
cHlt. dau l:lut uur.t uo Duque M11x~mo ·da 
Ruchu, p~d .ndu qutf•lho •aeja O<•uc .. dido 
d1ploma de pbarmaoeutico, depois de 
prdstados o~ de v idos examell ; é dt1 pa· 
recer que se adopte o segntnte: 

A n:10mblea t.,gi4laLIV& pru9inc•al· 
de Mious Gerao:~ •lecret.a : 

Art. untco. F1ca o g vernu da pro-
v:nc.u au tolisado ,& eoucetler car•a de 
pharmu.:llut•co ao cidadão Be•·nard,tu.o 
IJUI{Uts Mux•m·• d3.1 &.ouha, <hlpots .de 
ter ~i •to coanp .. teocomon kl approl'a•lo 
em tod.ts a~ tuuterias do CUIM phar-
maceuti.:o p Jraute a e-eo·la de llharma· 
cia d~s1a <:aiJi La I ; revogadas ~ disvo-
siçõo:s em cuntrac io. 

Sala ria~ c<~m•uiiiSoe~. 20 de Setem-
bro de 1882.-C. Sena. T. da Motta• 

N :li.H. 
As comam~siíi!,o reunid~ de inshucçlo 

publica o 2 • •lo~ fazenda, Lt~odu .pres!lnte 
o ruq ueruuuo lu, em que o profo~ssor de 
insLrucçil.u !Jrlluaria, l•'raocts<:~> Louren-
ço da ~o~tu Oarc•·Í. pe~e um anuo de 
llcençtl pura tratar do snude, e, coosl-
de ramlo quo, cmn quanto o supphcarite 
~6 t•mha vrovado o sou es tado -voletu-
dtnarit• com att.esLado11 do subdelegado 
e llu jull~ de paz respectivo, a ~na enft~r
midude é real, como i nforma um ~js
tincto medtco, m~mbro desta assemblea, 
que o t1110 LraLatlo e cooU nua a tra.tar; 
stl.o .du pa ~ilcer:que se adopte o aegulnte 
pwjecto. , 

A assemblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes de.:reta: 

Art. uo tco. Fica o governo antori-
sado a conct~der um anou do llceoça com 
o ros1•ect1vo ordenado. tl&ra Lrauu de 
sua saudo. ao prufes:tOr de lll:!\ cuoçao 
prtUitHta, Erancisca. Luurllnço .da Uost& 
Garc:t:z; ruvug".ulas a~ da~po~açõdS e,m 
cout ral'lu. 

Sala lias se~sões. 20 de Setembro de 
1~2.-C. Se·11a, Tet:celra da Motta, 
Pata;4o. 

N. 302. 
A assemblea legislativa provincial de 

.Minas o~raos decroLa: 
Ar,. · UllJCO. Flca o governo da pro• 

vincia auto risado a concooor o auxtlio 
de a:000$000 a matriz da oidacto de A,ras• 
su11hy; r<>vogad~ as dldpoiiÍÇÕciS em c;un• 
trano. 

Sala das sessões, liO de Setembro .. 44 
1~. '"" V. Ca(4 •• • 

-
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N. 303. 

A assemblea lega.laliva provincial 
de Minas Gera&$ tl11creLa: 

Art. unico. Fica o governo da pro-
víncia· autorisado a conceder o auxilio 
de 1 :500$000 à capella de N. S. das 
Mercez de Mar ia nua; revogadas as 
disposiçOlls em contrario 

Sala dM ses:Wes, 20 de Setembro de 
1882 - v . Cafe. 

Sond11 dada a hora, o Sr. presiden:e 
desigua a ordem do dia segu10te e le-
vanta a sessão. --
34.•SESSÃO ORIJl~AIHA AOS21 DE 

SETEMBRO' UE 1882. 
PRBSIDEI'IOIA DO SR. UARÃO DE CORO• 

MANDEI,. 
SUMMARIO: - J:XPEOIEIITr.. - Parcccrcs.-

Rcclamaçtlo do Sr. X. tia Voiga.- 1 • pq.r-
t• d4 ordvn do dia.- PropoaitO.. o4u ... ac-
cionadu. - Orçameoto provinciai.- Oia.:ur-
•odo Sr. ~t. Fulgencio.-~.· pq.rto d4 ordcn 
do doo.- l'rolongameltto da eatrada Uoilo 
lll inoira. - Ui•cur&oa tloa lira. M. Fulguncio. 
Drumond, Olog .rio, H. Salea, !!ardo de Ço-
romandol, O. Peoaa o C.laudio.-Projoeto. 

. Ao meio dia, feita u chama-la, achllo-
ae presentes 34 Srs. tluputudus, ful •an· 
do com causa partÍ.:ÍI·ada o Sr. A. do 
Ama ral e sem ella o Sr. Baas Fortes. 

Abre se a s ·ssâo. 
E' ltda e approvalla a ucLa da a nte· 

codunto. 
O Sr. 1. • Secrelat·io dà cunta tlu ~t

guinte-
EXPB OI lii'IT S. 

0/fi~-i ). 
Um, da cama ra municipal do Mar de 

Hespanba, pe<hndo se abra no seu or-
çamento a verba necessaria para pa-
gamoot> de custas ao escrivão do)~ry. 
- A' commisqao de íazonda munrctpaJ. 

Representaç~es. 
Uma, de div.:rsus fazt~ntleiros resi-

dentes na f, eguezia de Guurnuy, npre-
aentada pelu Sr. 1'ooautin ~, no sentido 
de serem tran~fernlns u suas fazenrlas 
para o muotcipio do Rro Novo.-A' 
comroi!s!o tle e~ta tbticl. 

Outra, do pr..tfessor EtluarJo Ma-
chado do Ca-tru. proto.tando contra o 
quo n seu rcspeitu con.b do ann~xo da 
in~pectoria da instr ucçil,;, publica- . 
Fica a assemblea inteirada. 

E' lida e recebida com espe.cial ag ra-
do a resposta du Exm . Sr. Ctln~el beiro 
J. R. Lima Duarte, declarund11 que a 
eommissilo eucarrt:gada de npre.eutar 
coudolencias ã fauulia do 6nad11 vis. 
oondt~ de Pradu11 cumpr•ra o SJU dt~ver 
• asradeçeodo a hoora corn que a &S• 

semble.'l o distinguio, nomeando-o para 
fazer pute desta commis<tlo. 

Pareceres de commissl'1es. 
O Sr. Jose Ru{i110, pur parre da de 

redacç&o, offerece para 3.• rli~cu ssllo os 
project.Js ns. 18 o 40, sendo este ern 5 
propo• ç(!\-R.- Para a ordem dos tra-
balhos. 

O St· .. 11 anoel Faustitto ofl'ereco parn 
2.• dt icus;ao o projecto n. 47.- P.tra 
a or·dem dos lrabalbos. 

ú Sr Paia:ifr , pu r parto elo 2.• Jo fa· 
zouJa 11 da tlu P"'lcres. <·fferccc para o 
ml!ll .uo flm o ~rojec~u n. lOà -Para a 
orll~m thu lrH bal h o~. 

U Sr·. Lemos, flOr pa rio dn commis-
sllo c~pecia l, offuroco o seguinte-

Parecer. 
N. 42. 

A c.unmissão especial de leis nllo 
saoccronadas,á qual foi presente a pro-
po~rçilo n. 28t2, examinou com n 
ouaior al~nçâo as raSlles e motivos que 
teve a presidencia vara negar-lhe 
:w.ncçao e considerando: 

Que devem ser rop1• tados relevante!' 
~s serviços prasta•lo~ á lnstrucçllo pu-
blica, especialmente nos sel'tdesda nossa 
provinora; consítlc:·aado mais: 

Que, por d'i v&rsa• vezes, tem esia 
as:semblua manrla lo contar para ju-
btlaçao ou ap •sentado ria de (unccio-
narws provmciaC$ os annos em que 
exorconlo o magi-terio; é de parecer: 

Qun esta assemblea so uilo crnformo 
com as rasôes da presíclencia da provín-
cia ~que adopte a resoluçito n. 2d42, 
na fur ma do art. 15 do acto nddic:ooal. 

Sala das commis,ões, 21 tle Setembro 
de hi8·!.-M. J. de LeuiOS, H. Sales, 
Drumonct. 

Reclamação. 
O S1·. X. da V e1ga (peta 01·âer1t) 

po lo u • Sr·. prus•den~ que su digne dt· 
zor-lho se ja furam pre,; tada~ pelo go-
vuruo (H'Ovincral M informações que 
furatn solicitadas pela nssemblea em 
s~s;llo elo 6 do corrente. 

O '3>'. Presidente declara que nAo. 
Os,._ X. da Veiga diz que cumpro 

um dt~ver, cbamun lo a attençilo da as-
semblen para e.sso facto anl)rtnal; que 
~llo pls3ados j 1 15 dias e, até hoje, nllo 
foràu prestadas pelo gover no as inCor-
ruuçõe$ por ella solicitadas. 

Trata so de uma quust4o que affPcta 
a dignldaolo da deputnçllo mineira , quo 
importa tal uu qual desconsideraÇ<Io 
para com ella, tanto mni~ que Ct•U:U.~ 
que a secretarh d, govt.r oo, jact.uodo-
110 da ioftueocia que 111ppGe oxer«~r 

• 
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sobre n adminiatração, affirma IJ.Uc tno~ 
informaçõ~u DAo St~ rio 11resLadas. 

A' aa. emblea deixa o apreciar o que 
ha de insolente e vergonh•JSO nessa 
am !nça. 

O Sr. H. Sales (pela ordem) jasli-
8ca a demora du toformaçõ.n, alio· 
gaudo que naquellos re..}uertmentos 
l'lldto-se ~>til quu fo ·se in(unnado qual 
o alcance de todos os exactores da 
provtocia, o que não podia >er ft~ito 
em poucus •lias, vis:o que tioha-sd de 
proceder a um ex,ume de cotllas dtffi • 
cilluw. AcrediLa que por isso têm 
dotUoorad<.~ ta•s informações. 

1 • PARTE DA ORDEM DO DIA. 
p,·oposiçaes não sanccionadas. 

Eotrllo ew discu,sao, cada um por 
sua vez, e llâo sem debate approvados 
os pareceres ns. i:S'J, 40 o 41, l"blAtivus 
à~ ptopo.içõo~s ns. :t&it, 2.'SIS3 o :l&l6. 

O .St·. Xavier d-u. Veiga (pela or· 
dem) di% ttue, a ,sHn c. .m., uao tre-
pcda em uccu.ar quando enten•le que 
a uccusuçllo e merectda, 9uündo se 
conv~nco do que ella é iatJu5ta, nllo 
põu rlu nrln em r~tirul·a. ' 

Cumpro. pois, um dever de conKcicn· 
cia, n<lu deixando que penuaueç.1 por 
mais tem pu a accu~ação quo .,oucu autos 
fitttra à iitlUlÍDISLraç&O da ptOVIliCia, à 
propu-i L• dll ltlo prestaçao tlu tufur-
maçõea quo lho~ furao 1tetltdau ~In 
assemblea, por i4So qu., fui tuC.,rmu-
do pela ~eeret.traa da casa dt: 'I ue t.e! 
infurn,açües nao luralo solicita,la~ do 
governo. 

A censura, porlanto, recabe toda so· 
bre u utcS~o o.la a~.eaubl~a. a quem f11z 
re~poosuvu l pulo relax .. meutu e o.le~
cutao com 'I uu marchdo os negoca .. s da 
respectiva Sijcr~t.aria. 

As·lln. dijclura que a censura que 
fez :\ aoministruçao nao tem funda· 
ment•t, pur quu a fulta é toala da mll·n 
da a..scmblea. 

O Sr. A. Uesario ( f .• sec··~tario. 
pela o1·dem) .lo,o;l~r .. que lal falta "~" 
(i de oeo toml'u ua 111esa; S. Exu. 
ainda nao ~:ra I. • .s.:cretario. 

O Sr. Presiúeute dtt que vae expe-
dir as ordttnll coutputaulo;s. 

O Sr. X. da Vetga agndeco. 
Ot·çaorte"{o pr·ovincial. 

Continua a 1.• da:~cus·it•l do prnjecto 
n. 288, q u11 orça a rect~tta o fixa a ~1!:1-
p~l:a da provaucaa para o exea·ctclo 
de 1883 a 1l!84. 

O 8r. Monoell' ulgenc lo: 
-sr. pre:tidente, sinto-me pe<Aueno 

..... 
cli:~n to da magnitude do debate. (Nilo 
apoiados). 

Nau ,;ondo es~ialiala em. finaDçu, 
m •• t .. ria por ~ua naturez • c. mp1ooada, 
que deauunda .,~tu•los sel'ios, e, alem 
d.&:~o, tendo do r&~f'Ottoler ao disltnct.o 
orador que huntem f~&llou, cujw·<in.-
lelligencu& e l lu ·traçào tudu~ ucnm~· 
couho;c~mo1, C11tupreheudo V. Exc. aa 
dtlficultlade:~ que . ll>Sahào o meu ea-
pa rato e a po:-açao de.vantajoda. el'lll . 
qu~ vou coll~car-me. • • . 

Entretanto, e.-tu.ndo no combate, 
affrontaret a:~ batel'Ías da uobre tualo. 
ria o, se for recha~ado, Otlt••u corto 
de que os meos dusttnctos colluga.s de 
banca•la virão em meo auXJ!io. , 

H11ntem o illustre r.,lat.or da 11• 
commiS>ll<l de fazenda, deoois• de ha-
\'er procurado, coao ·a hablli•lalle que 
lhe é pr<·pl'ia, destrutr 1r. .. rguoueuta-
çã, t .. g c .• e ctrrada 4o me. o uobre coL. 
Joga dtt opposaçllu, u l:ir X. d11 Veoga, 
<JUO oucewu o debato, dt~cl~r.rou-nos 
quu hesotaaa muot•• em · ace t &r .ll•hun• 
rusa im~:umb .. nc:a qu<~ lho IOrll t:Ouda, 
d.a na l. • colnuriso!u de taz~ddu, l'"r~m 
quo, uãu fJOJeudo r~<cu~•· 1 a, pa o.:ur~tr;a , 
cum~rtr o •e<> d-·vtlr, f111 muJaudu um 
prujuct•o da orçamento <JUO, u.tna ~:or
to, coo.ultava os mCeae:sses da pro· 
vincia. 

Tratou depois de ~1uteolar o no pro· 
j• otu, tanto na p.a r ae relativa à re.:et· 
t·&, como na P•• r ta conceroento â dus-
peza. f. I f 

O Sr. Drumond:.-Fullou ligeira• 
men , .. sob a e isso. 

O Sr. .l{. Fulgencio:-Su~ten tou a. 
con~tatuciunaltda•lll ou pa'Ojecto, baLi1111 
pelo llttlO dt-tioct .. collegu do opvosi-
~o, u de~:1arou que no , r. 11ente pro-
Jo;cto hnvta pequt~oos augmeut.cs de 
tlt~>pezu, com.,arativaanentu cúro a 
lei do or.;amento vtgonto, mas nug-
menlnd iudo·pdn<Avets e que nAo con· 
sul ta v do ao nepvti,mo, como pareceu 
:\ uppu,.çáo. 

Futalanente,dt!pois de la•gas c:on•jde-
raçô•H gera.!$ ~ .. b.e P·•httcu, concluio 
pull.n lu-nu:s que n ... :~ ab:lttl'll~tuOo de 
q ·•Ostõ s I"• la ttcas, para collaborarmus 
suu:erameute com a illus~re matorta, 
a8m do qu .. a lei do orçameoto tiabias& 
t1'1cqut p~a feata e cousult.unio in teira-
mouto ·u~ iu.ert!sse, da pro> v tncia. , 

Sr~., u<í '• os membro~ da minQria,Os• 
tamo~ dt:spo· os a collabJrar sincera-
mente com n ••ul>re maioraa, afim de 
que e~ te orçamen Lu nllo seja uma .ftcÇa;o 
11 ~im 11 exl're.<l!Ao da verdade, (apqjuclo 
do :>1·. X. Veiga); mas o lo podemos da!' 

• 
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tf6io4s i maioria em queatilei poli· 
tieu .... 

O Sr. Drumond:-Nem nós que-
rerdos: 

O Sr;; M. Fulgencio ... porque eorre· 
no! o tl~t-er imf1er íoil0 de, como orgll.os 
da bppoaiçilo; proflisar os erros cum~ 
mlntldo3 pelo part.ido da maioria da 
cata, atilh dfl que o povo, de uma vM 
para aempríl, ae de-illu•la. ( M uilo bem 
d11 minoriát. 

Nao podumos dar tragou a maioria, 
porq11~ U.moe r~tri'cta ubrisaçao du 
sustentar as ideaa llo no~o partidu 
e provar á toda entlencra que elle 
pr'ocar~: ~nceramente o bem da patr•a 
e gue nilo iilet'ee:e u censurts que hoa'-
tém lhe forao irrosadas pelo nobr'l 
rt>lator da eonimil$40. 

O l5r. e~ Sales:-N&o ilr: censura 
ala'uma 1ro parlrdo, nao costumo ree 
taTtat-. 

O "Sr. !ti. Fulgencio:-Diase que o 
~rtído consern'dor ulu 'inba pr~ 
grumma, Cêz.·ihe muitas outrall censu-
ru 11cres .. . 

O 'Sr. X. da VeàgiJ:.;..Oeusur~Su a 
interpretaç!.o do acto addrccional, que 
"lias foi om -grande aerviçu Certo ao 

p " ' O Sr . M. Fulgencio ... e V. Exc. 
comprt~heude, Sr. presidente, que, 
diante da &ttitude tomada pelu tllu. tre 
deputado, nós nâo pudemo~ u~s conser-
VIIl' silenciosos. K rtamos promptU$, 
como J& dis;e, a concorrer sin~:Br&"· 
mente par:a que este orçamento nllo 
seja um re.flexo de todos os ouCros que 
se têm succedido desde 18711 pari. cá, 
isto é, que seja a expre~aau da verdade 
e nll..o u toa rU11>1lO uurada ao povo. 

O Sr. H . Sales:-l!:ut retanto, todos 
têm ~idu encerrados com saldo. 

O Sr. X. da Veiga:-Com defteit 
todo~. 

O Sr. H. Sales:-A rdceita tem ox-
cedido a despMA. 

O Sr. Drumond:- 0 de 1880 a 1881 
deixou saldo. 

O Sr. X. da Veiga:-Es~e nau ll'Siá 
liquidado ainda. 

O &-r. Drumond:-Estâ. 
u Sr. Se!7eriano de Resende:- Dei-

xnndo;se de pagar muitas quutas. 
(H a outros apor/ es). . 
O Sr. 11{. Fwgencio:-Srs, de duas 

uma: oo os nobre~ \lupuhdO$ aprec:ilj)-
me na tri bu01r, o qu'l udo posso cr-er, 
porque nau t~nho doks para ceptar a 
•ua iHteuç~o (ndo apoiados), ou entao 
·lta 'll!iU'IIIa ·rixa velha curumigo (mo 
dfOict<lol; ' f'lfadas), porque, eempre·qo.e 

venho fallar sobre qualquer matetia • 
chovem os aparte. de to<los 011 ladoe, 
de aor1e que eu nlo> pono encadear 
eonvenienterrtente o fio de minhas 
ldeas. 

O Sr. H. &:ales:·"" V. Exc. n«o viu o 
que me acónteceu honiem f 

Q Sr. M . Fauslino:--V. Exc. é 
sempre ouvido cum muita attençâo e 
prazer. {Apoiados geraes). 

O Sr. M. Fmgencio: ...... Obrigado. 
E·r aprecio Oi aparwa, ell ·s sao 

me~mo uec:elllario~. quando d. d·•s em 
tempo e apena$ 1 ara esclarecerem a 
mato r i • i rnns V. Exc cumprehende 
que, t• ataudo·sa tle a&$U m'jlto nrQamen-
tal, em que tem-s9 de jogar com alga· 
ri1mos, 03 apllrtes só ten\iem a pcrlur-
b:tr o orndur, ole medo a nanca mais 
po ler faz.er um calco lo seguro e che-
gar ao conhecimento da verdade. 

O·Sr. Presldelll&: - E os apartes sâo 
problbldos pelo regimento. 

O Sr . Dr111110nd:-O nobre deputado 
ainda nilo esta tratando de algarismos. Os, .. M. Ftdget~c/o:-E eu peço á v. 
Exc. que tenha a bondade de calar•se 
um pOúco, emquanto eu vou fallar, 
(Riso> · 

O projecto de orçamento ora em dia-
cassao, Sr. preside·nw. merece mats uma 
oraçllo (unebre do '}Oe ama dlscusslo 
financeira. Elle é o repudio das ideas 
llbtlraes, proclamadas pelo partido libe-
ral durante 11) ao nos de opposiçao. 

V. Exc.· ba de se recordar, sr. pre-
sldonte,de queentll.o esse par~ldo inctuia 
no r11l du tieu progrltlnma, como unico 
prrncipio salvador da patria, a verdade 
dos orçamento~ 

O Sr.DrumOttd:·- E é o que queremos. 
O Sr. M. Fulgenclo:-Mas, Sr. pre..i-

dente, pergunto eu á V. Exc., pergun-
to â ill ustrada maioria: este orçamento, 
que fui-nos apresentado pola nobre com-
missão, encerfll uma verdade i 

l..l ::;,·. Drumond:-Sem duvida. 
O Sr: X. da Vetoa·- E· uma. phanl.as-

magorra. 
()Sr. M . Fulgencio: - E' uma phantas-

magorra, ccmo muito bem acaba d'l di -
zer u meu nobre collcga e amigo. Vou 
provai-o. 

O Sr. Drumond:- Vamos a ver. 
O Sr. M . ·Fulgencto: .... 'A illostrada 

C?mmlssao or~u a receita geral da pro-
v r nela. para o e:x.er.clcio de 188:J a 1884, 
om .'J.Ot0:940$000. Não obstante o exa-
gero do calculo ..• 

O S1·. Drumond :- Nilo apoiado. 
O S1·. M . Fulgenc/o •••. no orçamento 

da receita, a nubre commissao ainda no ... 
apr~mnta o seu projec:to com um de/leU 
de 46:7i0$976 ... 

O "Sr. D;•u;n<>nlf :.-...Po'r'(oe tflb podia· 
mos rômpel"'cóiil·àeniçoa oreldoe. 

• 
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O&·. M . Fu!gcnt:W .... porque OX!I a jecto, afim de que possamos achar a 
despeza na qu~utla de 3,087:710""76. d d 

0 5 
X "" ver n e. , , 

t'. • aa Veiga' - Apoiado. Veja o Sr. x. da Vtiga;-..E . afim 'de 
~::la~~ça:.!~~~~lo, que ja ó apre· se combater o optimísmo.da commiaslo. 

O _Sr. M. F-ulyellcio: - Vil, portao LO, O Sr. Drumonct:--E nós quer emos 
V. Ell., Sr. pr .. ~lúunte. que Ulll:fmu oa eombnter o (:e~simismo da opposiçllo. , 
hypoilieso lle consillerar-se como venla- O Sr. M .li'tligmcio:- Sr.)ir esiden-
doiro o orjt<~menlo da receita. que 0 0:1 (, te, n 'io tanto com b 6m de •coovellc:ell , 
apresentac:to pela nobre commissllo aio- os uubres dovutados da maiuria, porqúe 
da assim elle vem com um de/lcll de nàonutro e~saesperaoça,como para pro-
46:770$976. var à · O St' Drum~»ul : - Qual a rasllo '?- _provtne a que me mtere:sso pelos 

O St·. Af. Futgenclo ; - Mas o orça- oegnctos publico~. tenho necessidade de 
mento oâo o verdadeiro; 0 deflclt nAo ê esforçar-me o mais possível para dar 
somente de 46:íí0$9iti, ê muito maior, aos meus argumentos o prestigio da 
cou1o ~ou pro\'ar. verdade. 

O Sr. X. dtt Vtiqa : - Apoiado. Di?.ia eu, que pela d irectoria da 4-
0 St·. M. J.'u/genclo :- Sq~:mdo o or- zenda prov111cial, autoridado~ compe-

çamenlo feito pelall1reclorl~t. da fazenda ten to nesta mataria, porque tem os 
provincial, Sr. presiden te, baseado em dados necossarios para ru m .çaloulo•• 
•ll11los menos falllvois para o calculo da mais apr, :~imado da verdade, íoi·O,..."• 
receita, nóJ temu~que e~>tu ~orá no :tnnu d . ..... ~ubsequente, qua.1do muitn, de reis..... 8 o. recei ta para .P anno sub9equente 
2,802:6

4
0$000. oaEquanLia do 2,892:640$0IJO. ~ 1 , ,, 

O S•·· Drumonà, - Ma., note que ha utretantu , a illustrada commisslol 
ahl algu1nas rubricas ainda em branco. de f11tenda, sem base a lguma, no meu 

O Sf'. M . Fulgencio:- Sô ha um~t. e entender, cnlculou essa r ocóita ' em 
essa. insign flcanto, po1·quo rafere-se .-~ 3 ,0-1~,1:140$000; isto •é, augmentoU' aa• 
.:xtracçtl•J de loterias. ~egumtes verbas, a6m de que ~esSe 

O St·. X. da Veiga:- E ha outras 0 orçamento attingir a esse elevado 
computatlas com elll!gero. algar~·mo: 50,001..$000 noi 4 % solire· 

O Sr. M. l'ulgencío:--Entretanto, a u e<ofe; 40,0u0$00U no 1 .. posto de ltt• 
cou1missão óe fbzentla, para fazer u111a du,trias " pruti:>•Õil>; 7,700,JOJ nn im-
couta de chegar.. . P osto de nuvos e velhos di reitos; 4.000$ , 

OS''· H ~ules:-:-lãO apoiatlo; para nos emolumeotos das secretar•as; aVO$ 
razer cout.a de chegar,uâ\.1 apreseotana subre oscrQvos em serviç.<•s de minera-
o projocto com deliciL çao; 800$000 sobre a venda de hilheter· 

Seria mu jf.,, lls •nge o~·o para a com- do luttu ias; 14.000$ S<lbre"sello•·e amo-
missão apresentar um pr.•jecto sem de- l umeuto:~ da guarda naeioolll; 4,000$ 
!leite o faria, se qu;zesse fazer conta sobro mullns por tnfra..çõ•a de lt~ie, 
do ch<Jgar, como tliZ c. no!Jre da11U1ado. regulamentos e contratOSi 500$000 ~-~ 

O;;,·. M. Fulgen.:io:-A coiDIIIISs!lo, br .. 11 auxilio tlado pelos c .. fres gtlraes 
npasar dl.l (azer euula do cl•egar . . i r orça publica; 15,000$000 &Oilré li. 

O g, .. 11. Sates:- Nâo apoiado; os cob~·1 nça da. divida acun· o 20-,0JO$ · 
nobres deputallo~ So3Wpre que >O dir:- no HllfOSt • sobre o ouro. · 
ge·u à commis~io ê para attnLtür-lhu fl.,u,·.,, (l~•rtanto, um augmento !O· 
mâs 1ntoroções. bre 8 rece1ta orçada pelll djrectoria. 
• O Sr. X. da V-eiga:-i'\ão,senhor. do fazenda provincial~ calc\\lada ~ll.' 

bre a med1a do~ 3 ulumos exercícios 
O St·. M. Fulge11cio:- :\ão apoiado; llquiJado,, de 156:300$ , 

0 o oobro dPputado, pr .. nuocianrlo-><1 u Sr. Dr•t•mom.l:.,-Mae per-gunto e01 , 
tles;c modo, collocn-no$ ua po,.içâo de nt\o dim:ouiU em muitas verllas? 
n ilo pod~rmOJ rlisoutir o project..> de O Sr. M. Fwgencio:-Vou ~~~ora 
orçarueplo, de não portermos emil lir t r d • 1 1 com fra·nquP7.a a.s 'liossns i.:eas. mo~ rar qunos omm as Íll\lnut!{cJ _. ,,, Uiminuio: 5,000$(100 sbbre o ·im ' 'sto 

O 81·. H Sales:- Podem emillil-as do commercio de escravos ... 
com inteira íranqu•·7.a; a lG desejot. O O St·. Drttmo~tr.l:--::_V. fS,i_c, a'caba de 

1 

que ne.o quero 6· que attribuão il com- d1zor quo nó$. I!X·•gt.~ram~>s o. o rÇamen~ " 
mimo aquillo que ella na .. fet. to "ftg .. rn d1z quo ha diminw9ao. 

O St•. M. FulgeMio:- Nói o quo O S1-. i\1 . Fulgencio;,-V. Esc. ,.nio 
queremos li • collub11ra r com a nobre está uJe prestando aUençilo: e eu .~!lll 
maioria na confecção desta g ranl\e lei, pOS30 vultttr atra:t . ·• " 
e eis purque establilecemos a critica, a Von por diante: 2:000$ nli' tbltda..:.. 
~i~<:Ú~SàÓ clar-a' e IJ04itÍVI\ SObto O fCO• ostr aordin!lria- o 1 oo~(o' :)d~ rei~ baS ~ 

• 



reposições e restitaições. Totul 8 con-
tos de rl!is. 

Fui a. nn:ca dimiouiçl~ que a com-
mi.mo lez no projecto. 

O Sr. Drumonà:-E>t.i muito en-
ganado. 
·O <Sr. ·M. Fulgencio:-E,UCo aqui as 

cifras,• t enha a bondade de confron· 
tal-u. o· Sr. D!11monà:- Eu vou rJsponder 
com as ci:Joas e mo• trarei que V. Ex c. 
está C!!mpletamente illudldo. 

O Sr. M. Fmgem:o:- Estoa fazen• 
do o calculo sobre o augmento da r<~
ceita e hei de fr. ~ot· tamllem sobre o 
augmenkl da de, peza. 

c;.,urrontem os nobres deputados o 
projech que se di .. :o ... com o orçamen-
to feito pela direch :· a tle razend&, b'l-
seado robre a mídia rlu•:l uhimos exe.-
cicios.liquidl!d• s, e ver .o que o aug-
mento é de 1E8:::.. >:O ,J rciJ,dos quzes, 
diminuídos O$ 8 t-~n,os orcAdus de me-
nos, terem"s o augn.onto ·de 143:300$. 

O Sr. X. da Veiga: - EsoJe rc,ulta-
do total é l'igorosamento ex•:cto. 

O Sr. Drumonà:· ·V. Exc. acha que 
nói devemos seguir est r :ctnmeute a 
metlia em todas as verbatf 

O Sr X . da Veiga:- - Ntio. 
U Sr. ltf . Fulgenci?:--- Nuo, mas V. 

Ex c. sa))) que é esta a ll~. <e mais >Cgll-
ra que temus para calculnr a reuda 
d11. província. Eutretr. nto, a C<tmmi ·s.w 
exceueu a media calculada pela dire-
ctoriu de fazenda em v.lrbas que não 
poJem pNciuzir nem essa m<dia, por-
que, na minha opinia:o, ainda é exces-
~<iva a r. ceita orçada pela direc.oria de 
fdZeoda. 

Srs., nós devemos ter muita cautela 
no o1 çamento da rec1ita, porque, se a 
orçarmo.~ de meLOS, nenhum mal nos 
poderá 'l'ir d'ahi, ao contrario, !Ó po-
dem resultar saldos, que servirão para 
lre1n amortisando a no~sa •li vida e para 
11 sat• ~faça:o de outros serv iços impor-
tantas e urgentes; entretanto que a exa-
geraçAo d.1 receita é um mal, por que, 
na:o EÓ estabelece desde logo um de(fctt, 
como fez a nobre com missão. como a in· 
da farà com qu'l tenhamos dr{ictt maior 
para.o futu (o. 

P.1 rtanto, devemo~, em regra,calcular 
a receita sobre a media dos tres ulti-
mo' exercícios llq uidadu~ . . 

O 81•. Dl'l4mornt:-E' a regra adapta-
da, mas h a casos em que p:tdemos nos 
afalStar dellu. 

O Sr. M. Fulgenc/o:-'t\a:o digo que a 
commiss!o tenha restrícta obrigação 
de seguir inv&l'iavelmente a media, o 
que digo é que etta 4i a bue m.llS se· 
gqra para ~· êalcu19. 

O ~r. X. da Yetsa: - Eci por c:xcct ç~o 
é qun so tle,·e ara~tar des!a regra. 

O S•·. JtJ. Fulgencto: - A rece1ta orça-
da rola 11 h·cctor•a de fazenda é de rei~ 
~.892:6t0$000, entretanto a commissAo 
orça esta receita em a,040:940$000 rei~. 
resullanrlu d'ahl um de{ictt de 148:300$, 
1sto ó, um rle{iclt t·P.al, que IrA se veri-
ficar no tXOII.liCio sub$e()uente, se pas-
sar este t•r••jccto tal como se acha re· 
digiclu. 

O Sr. X. da V etga:- A tem do ma ís 
qu•J Mcnr•·e ol11 rlesroe1..11. 

O Sr. M . Pulgl'flcto:- F.•Ifl é o dr•{ictt 
•tllO IPm tle resul!ar, cnnfrontado " ftl'll· 
jllotu olu cummis~llo com o cnlcul'o fei-
lu pela du·ecloria de fuzenolu. 

O Sr-. X . da Veiga :- !'ia parte !la re-
ceita, a po•ado. 

O :õr. M. Futoencio : - Somente na 
t•ar tu o.! a recel ta. 

O S1·. Drumontf · - A receita orçada 
pAla •hrcctor ia de fuenda, na optniAo do 
nobre dnrutado. nllo é provavol, ó certa. 

O Sr M. Fulgenclo :-E' mais prova-
vai do que a orçada pela commissao, por 
•1 ue ~ cal cu la da sobre a media dos tres 
ultimos exercícios liquiolallus, e ~ multe> 
pruvavel que a renda ele nossa província 

. I ' no oxerc•c•o para quo egislamos, n~o 
uttinja nem á cifra calculada pela d~ re
ctorlu de faznnola, porque V. Ex sabe 
que as fontes ..te DOll5a receita vF.o so es-
ca,.sran<lo. a lavoura estA qua~i morta, 
:\ baixa do café é l'Xtraordinaria de 
'o r te que no exercício ruturo talvez 'quo 
•• 1mpu~w sobre este g11nern nem attinja 
nu~ !lOO contos orça•'O~ p~ la •lirecturia de 
razc uo.la , quanto mais nus 950 contos ot-
çudos pclu commissão. 

. 'l'clll o$ ainda os impostos de commer-
c•o o transmis~ào de escravos matar ia 
tributntla que tende a rlesappdrecer, de 
sorte que o lmr.o>lu respectivo tem de 1r 
ol.unin.uindo consideravelmente até ex-
tu•gu•r· ~l'. Como esta, existem moitas 
nutras funte:s de receita que, em lug-.. r 
ele cresc..rem, tendem lambem a dhnl-
nuir. 

Pol'lnnlo, é do bon cnutela que a no-
bre commbsilo, em vet do exagerar a 
recea ta, C() mo ff z no seu proj.lcto, a rc.-
duzc, pelo monos 1h proporções do cnl· 
culll ftlilo pela rl írectoria rle fazen da. 
(Apoiado do St·. x . tlll Veiga). 

O d'. Dr umond: - Si o preço do caru 
tem baixatlo, tanobem é certo que ba 
gra nde rc~erva deste genero e a produc-
çilo tem augmentauo muito. 

O S1·. Menetco: - Infollzmente tenho 
cart~s do meu município, em que so me 
di r. que muitos fazendeiros odo colberll«> 
o café, r,urque nilo vale a pena, em Tista 
do preço baixo por que está. 

O S1·. M , Ftuqen.clo : - O frete q uns I 
qua absor·,•o o preço da producçlo. l.Yàu 
apoiado do Sr. Drumond). 

O Sr. X. aa Yeloa; - Ha uemplo disso. .. , ~ ~ 



O S1·. M . f'ulgeM ío :-Snbe-~o porfei-
fa mente quo mu itos fqv.enrleiros conser-
vam o seu cufé nos seus depositas o nao 
o querem exportllr pua nllo ~e sujeit.a-
reu• aos gr~t.nde; frl~<<s e, alinal, vendE-
rem o seu genero llOr pr.:ç.u mauimo. 

Aillrmou-nos o nobro relator da com-
missüo que a nossa renda, de cer.o tempo 
pa ra cà, tem ido consto.ntementc em p.·e· 
gre ":iO. 

E' cer to, Sr. presidon lo, que em al-
guns exe•·cicios a r r,ceiia anecadadn 
\em excetlidn a tii'CIIUII . 

o Sr. X . lia vefoa: - Isso provem do 
abuso tJf,dles impostOs, q u11 a a~semblea 
tem d~creu:tlo ullimo.meote. 

O St·. M . Futgencto :- E o que ó para 
admirar é que, tendo hav.du e~. e ex-
cesso do receita em nlg u ns exercícios, 
todos ellcs ~oe teem encer·rado com de{i-
c/ts, e dr(lclts exlraordinarios. Que ru-
mo teem levado os saldos ver11lcados 
nesses exercí cios~ o S1'. Dr umontt·- Sa ha de{ictl, nao 
podo haver saldo. o s.·. M . Futgenclo: - V. Ex c. n!ío me 
presla a t ienc;..o. Eu es tuu dizendo jusl'l-
aoento quo tem . o vcrlllcatlu saldo~. mas 
estES nllu e"Xistem om cofre, :·o contra -
l'iO os exercícios encen ico· se ~empre 
co,..; cle{lctt . Isto prova que tem h a v ido 
e>b·• nja monto extrllordltlariO dos dlnhei-
rus p~bl lcos.' (Apoiados e ndo apotadlis), 

o St·. ::eoer tano ae Resende:-Este 
anno coi.H·o•.a.-~e duas vezes u lmpos•o do 
iodu>~lrlus e prolis~õas, no pri~cipio do 
anno e no pr10ciplv do exercic1ol o Sr. M . P•dgenc:o: - 1'enho t.lemons-
{rado Sr·. prcsadento, senão bem (pe1'-
f'eilo~tenle),ao menos com os algarismos, 
que houve exagero oxtraordinarlo no 
cal cu lo da r ecei la feito pela commi~s~o. 

Alem dissv, V. Exc. sabe que nos te-
mos nEcessida•le urgente de dhnínuar 
alguns impostOs onoros~s, que pesãu so-
bro O~ OOSSO$ CODlpi'OYinCIIilhl~. . . 

.1'\ó; temos ntcusldade de dam•nuar o 
impusfo sobre o café, Sr. prcs ltlente, 
porque V. Exc. sabe quo esta cultura 
merece .ta nosra parte toda atteoç:lo; o 
sP. nAo ,, nzermn~. olla, ~e nAo dunppa-
r ecer, dlminu lril consideravelmente em 
nossa provlncia . (Apotattos). o St·. x . aa Vetga: - E' um _ge~~ro 
q ue desmereceo 50%do seu prtmlllvo 
valor. 1 

O Sr. D,·umoncl:- Ma.> nâo o basl.nnlo 
a disposlçllo permnnen te 11 ue consag ra o 
projecto sobre o caf~7 

o Sr·. X. da Vclga: - Qual ó! . o St·. D1-umoncJ:- A que manda vtgo-
rar entre nós a pauta da cOrte~ 

o S1·. x. cta Velua:- Paut.a que o pre-
sidente da provincia pode alte'rar quan· 
do qulztr. · 

O St·. M . Fulgencto : - Sr. presidente, 
apro veitando a lembrança que Lroux~
ram ao meu esplrlto os nobres deputa· 
dos, sobre a autorlsaçao ~:on\lde, no ar I. . -

~ .·, dada no pres-idP.nte da província para 
ru1.er nos regulamentos' 84 e 86 as alte~· 
rações que o pratica houver aconselha- · 
do e rever as pautas dos direitos de 
Pxportaçao, etc .. nobo aus1entat· a dou-
trina verdnrleira pregada, em, relaçlo a : 
E-Ste artigo, pell) JllOII li lustrado compa., 
nheiro de bancada. ' 

E' manifes tamente inconstituolonal 
semelhante autorisaçilo, dada ao presi-
dente da provincia para alterar com-
pletamente os impostos de que tra'tam 
essas rau tas, porque st:.menm• áo poder· 
ltgislativo compete-tratar da 'materia de 
imposto~. (Apoiados da mfnorta). O po-
der exec u1ivo nada tem com isto, • 1 ,~ 

O S1·. Jl. sates : -Nem ao menos ·for-
mula a$ tarifas '1 • , 

o s,·. M. Ft4lgencto : - E' o que passo 
a dizer : apenas regula a ma teria dos 
impostos. A esta assemblea compete re-
' 'e r estas pautas, a lterar os· impostos 
para m11i8 ou para menos dandq-se en-
Uto ao presidente da provlncia a autori-
saçlio necessaria para regulai' a ma teria 
trabutada por esta assemblea. (Apoiados 
<la m inoria). , 

Esta é a verdadeira dou trina, a dou-
trina constl tuciopal, l~ desde j a eu con-
j u'ro a !Ilustrada maioria para que n!lo 
af>diquemos os dire•tos e pre roptlvas 
desta assomblea para deixarmol-os nas 
mãos do pre!idente da provlneía, por-
Q oe estas abdicações, estas autol'lsaçl:Jas 
a mplas o contrarias à lei (apottutos) tllm 
nos trazido co.osequenclas funestas. 
O~~·. Drum01Ul : - V. Ex. nlo quiz 

co:nprchender o pensamento da com-
rniss~. · 

O Sr . M . FulgCIICio:- Vamoscum-
prir OJ nussos deveres, 'Sr. pr~sídente, 
ó um p~uco penosa a tore!a, mas te-
nhamos o necess:~rio patrioti$mO para 
desempeobnl- a;.pr ocuremo$ rever essas 
pau tas, vejamos o quo é fltll, o q'!O 
m10 o é, façamos as uecessãnias alte-
raçtle$, o o presidente que regule a 
lei quo sahir de~ta nssemblea. Isto é 
que é legal o. verdadeiro, isto é o que 
deve í'uzer a as lemblen. • 

O Sr. li . Sale$:-Dito aFsi"l ea; C(l-
l hedra ... 

O Sr. X . clq l'eiga:- Ni!o 'ó ex ca· 
tlled,·a. 

O St·. Jl . Sales:--Que ti da ,domoós· · 
traçdo 1 

O S1·. X. da' Ve1ya:- sao pr incípios 
e lementares, que admira que a nob~e 
commisslto, illustradn como ú, desco· 
nheça. . 

O S1·. M. Ftdyencio:- Sem duvida. 
O Sr· . .Drumontl dA um aparte. 
O Sr. M. Fl,'lgencio:--V. lhes. d~p 

ao presidente da provincià tutpr,i~-. 
• çlto para aQg!llelí lal' QU' redury r o~ re-

Sf8CtiYOS artls(ls: 

• 



O Sr. li. Sules:--Augmentar DOll 
lermos em que estao, isto é,passando-0$ 
de uma par·a oo&ra p:&u&a. 

O Sr. M . Fulget~efu:--M~~.usando da 
au~çlill, pode o pr('llidente da pro-
vi:Jci.a augmentar e diminúir im~ostos, 
e é àtriburçao que nlo eoillpete ao pre-
sidente da prov ncia e nem nós a podll-
mos del. gar. ·o Sr. 11. Sa/es:- 0 que aegue·se. 
qu•urdo muito, ê que nós r edigiu.os 
mal o artigo. 

O Sr. X. da V:~iga:-0 art. está IJem 
redigido; a idea nelle contida é quo é 
erronea .. 

·O Sr. M. .FulyettCio:--0 que eu 
acho é que esras observaçôe~. em tempo 
competente, devem meracer a alteuçáo 
da illustrada maioria •.• 

O 8'1'. H. Safes.-Ab! sem duvitla . 
O Sto. M. Fulgen~io .. fazendo ella 

as ~tlteraçôes que JUlgar neces.iar ia~ 
08S8:1d p11utas. Façamo; 118 alteraçúe~, 
mas nao rleloguemos Qma altrlbuiç:lu 
que é nossa ele jure. (Apoiados d,, 
mtnor1'a). 

Voltando, Sr. prosidenle, a materia 
da receita, eu julg 1 ter dumonstratlo 
q no o prujr;cto da nobre commrssào do 
fuzunda nlo oxrrime a verdade. 

Sr . presideote , u con~ideraçõc.:s quo 
nós da uvpo>içào faze mos ~~bl e o pru-

. jcct" da nobre comm:ssao de orçamen-
t" nlo querem dize.- qu~ o trabalho 
de$~& lllustrada commissão é impresta-
vel ; ntto, o que queremos é estabelecer 
a crit i.ca, abrir a di:cu>sào, afim de 
que ella, no silencio de seu gabanete, 
,1uando ti ver de rever o projecto ~ara 
2.• discussllo, faça-lhe as modrlicaçõ,:~ 
que julgar acertada~, conformo a < idea~ 
que lhe ~uggt~r mo;. 

O Sr. H. :iales:-Nào pvd~mos fuzor 
isso da 1. • para a 2. • discus;âo. 

o Sr. lJf. F ulgent:io:- Poi i bt>m, !e 
VV. Excs. n~o quer~m aprcsenfur lllg·l 
as emendas ... 

O 5'1'. H. Sales:- Nà·1 querem, n:lu: 
nã:u podemos. En até de~ojo emendas, 
p••rque sou o 1.• a c·mfl!ssar que o 
vrojecto està cheio de defeiaos o imver-
feiçôos. Mas a culpa n3o é minha, ó 
da aisemblea, qUO elegeo-mo !lllrll OSS:I 
enmmi~~ao . (NOõ apoiados geraes). 

Vo::cs:- V. Eito. meroJcia, u muito 
digno do carg<> para que foi elt~itu. 

O S1·. X. da Veiga:-A maior culpa 
á da administ ração, porqae VV. Ex!!!!· 
até jogat·ao com dl\dos olllciaes falso>. 

O Sr. M . Fulgencio:· -0 nobre depu-
tado nlto deve tenr a qués~o para 
e~se terreno; eu louvo muit? o traba · 

• 

lho da QObre commis lln, porque sr.i 
que a confecção do pr<'jecto de orça-
mento ó u m:1 tarefa a rd us e t>Spin bosu 
(apoiados); mas a commisslo deve bm· 
bem comprebender que nao tem o dom 
da ine rancia. · 

O St·. 11. Sales:-Sem duvida, sou 
o I. • a recJnhe::er isso. 

O St·. M. Fulgencio:-E' esta n ra-
sào porque abramos a dtsoussdo, vara 
que se vrja ,. onde estA a verdade, 1 ara 
que se a curte. E' este no~s·1 1lo•ujo e 
nilo o do m •lo; tar a nobre cum nussílo. 
{A poiados da mi1l01'ia) 

ua. cuti•la. Sr. presulcnlc, a porte da 
rl!ce'tu , patsJrd ugora ã parte relativa 
á de~poza. 

Como ja demonstrei , confrontantlo o 
pr~~vrio pr.•ject • da commissilo, ern ro-
taÇll • ã reccrt:J, uó • leml!s um deficit de 
16:770$796. 

Mas. Sr. pr~idente, oito é esto somen-
te o lleficit que resulta do projecto; vou 
mostrar que elle attingirá á quantia 
mui1o superior a 300:000$: levando-se 
em conta o E-xces,o da receita e outra~ 
purcollas que d~vem ser addicionudas. 

O St·. .Drtmwnd:- Entn:o vae a ... 
300:000$0001 . 

O Sr. M . Fulgcncio:- V ao a mais. 
Coufrontando o p:·ojecto do orçamen-

to.que se discut~,com a lei de orçamen· 
10 vigente, •·cr .fiquoi que a nobre com-
nrb~ão f.·z ns ~t>guiutes augmentos. 

O St·. D1•umo.ul:-E nao ha nlgumas· 
d inuu u içôes ta m bem? 

O $r. M. Fulgencio:-Hei de rallar 
sobro isso, w-nha um l'"ucu do pacien-
CIII. Fi1. um çnlcu!o, I'!UC mo rnroce •c-
guru, f', se V. Exc;. cntuntlcreur 1'1"9 é 
crroueo, podem procurur destru i l-u. 

N .. t vurb.r «cnddras de inslrucçlln pri-
m1rla• houve um allgmouto d(l U5 
con~os. 

O S1·. DrumonJ:-Sontimos nllo po-
der nugmcotar mais. 

O S1· •. 11. Fulgencio:-Lnm·o C·•mo 
j~ o fez o meu nubr<J collega de' nppo• 
saçllo, e~te I! Ugmento prop:>s to p~lJ no-
bre cornmrst ão, co:n 11uaoto eu esteja 
convuncido de que esta vt~rba uclu3l-
uJeuto não tem ,ido bem empregada, 
~orque n:lo leru havidv muito cscru-
pu lu da par· I e do governo na csculha 
do~ !'I'Ofussoro;,.. 

O ::i1·. X. da Veiga:-E nem garan. 
tía para o direito de muitos. 

O~~·. llf. Ft,lge•lcio ... Entret1nto, 
Cl)mo emendo que é melhor ter n)à iu-
~~~rucçno. do que neuhuma, quu ~~ rue• 
ntnos sa1bão lt>r, escrever e 'as quutm 
operatões; que jn é um grande bone· 



• 

Rcio, cu louvo a commissgo, por ter 
!eiw este augmento. 

Na mesma verba c in$trucçllo publi-
ca • ha uma de~peza nova de 300$000 
para a escola nocturna desta cupi tal. 

O Sr. Drumo1w:-Essa escola ja 
oxíste. · 

O Sr. M. Ftdgencio:-Mas não' é 
subvencionada pela provincia; pelo m~ 
nos ua loi de orçamento vigente nllo 
existo essa verba, que !oi onxertatla 
neoto pr.•jecto. 

O Sr . .Drumond:- Censura a com-
m iss!Io por iss'l f 

O Sr. M. .Fulgent:io:-Ntlo vêjo 
muita raslto para este augmonto. 

O St'. X. da Veiga:--E porque ha 
tio haver sõ aqui o oilo nos outros lu-
gnros f 

O Sr. M . Fulgencio:-Alem disso, é 
uma duigualdade, porque, a darmos 
subvenção para a escola nocturna da 
capitnl, devemos dar tambom para mni· 
tas outra•, quo existem na província; 
t•Jdas têm o mesmo direito e ó preciso 
quo se lhes faça a mesma justiça. 

O S1·. ~everiano de Resenáe:- Nlo 
ha dinhe:ro que chegue á iostrucção 
pulllíc:1 na capital! 

O Sr. M. Fulgencio:-Na verba 
c gratificaçlo extraordioar ia a pro· 
ressorcs» houve o augmento de um 
conto de reis. 

O S1·. X. da Veiga:-lsso ó para os 
amigos. 

O S1·. H. Sales:-Para os amigos, 
nllo· ó para os proles!orcs que, depois 
de ~rto tempo de oxercício eft'ccti vo, 
t!lm direito pela lei a uma gratifica-
çao. 

O Sr. X. da Ve1ga:-Muitos nilo re· 
cebem, recebe um ou outro !eliz, e a 
esses é quo qualifico de amigos. 

O Sr. M. Fulgencio:-Na verba 
clgra tiflcaçâo aos bibliothocario~ ... hou· 
v~ um augmento do 800$000, suppri-
mindo·se, cumpre notar, n gratifioa-
çao aos btbliothecarios do S. Joao d'El-
Rey, Entre Rios, Barbacena &. 

O S1·. Seoeriatto de Rc~send~:-E da 
capital f tambem surprimirllo f 

O Sr. M. Fulgencio:- Para o da 
caeital houve um augmento.. . 

O Sr. Ser;eriano de Resende:-Sup-
primirto-se os auxílios ãs bibliotbecas 
de varias cidades e conservoo-se o da 
capital com augmento. Isto ó muito 
igual! 

O Sr. M . Fwgencio:-Nos collegios 
particulares de Coogoohas de Campo 
o asylo de S. Luit no Caeté.ha am 
IIUSmÓnto de 500too0 rs. 

• 

Temos agora a grande · verba de 
10:000$000 oom os taes jardtns da in-
fancia. 

O St·. H. Sales:-Grancfe1 
O g,.. M. Fulgencio:-Para nós é 

muito grande, porque nio· te~os di-
uheiro nem para o l'rovimento das ca· · 
deiras de inst rucçAo primaria. 

O Sr. Menelio:-Invençlo do. Sr. 
Carreira, que ja está velho. 

O Sr. 11. Sales:- A commis31o é 
muito criança mesmo. (Ri&o). 

O Sr. Menelio:- Mas foi adea do Sr. 
Carreira, que está muato velho e nlo 
precisa mais de jardim' da infancla. 

O Sr. H .. Sales:-0 meu companJ\ei:. 
ro de commisslto entlo ó um · infante. 
(Riso). · 

O Sr. Drumond:-Nio sou tall'to 
cJmo o nobre orador. 

O Sr. M . FulgencfO:-Sr. presi-
dente, se em mataria de orçamento não 
houvo~r a atteilção necessaria, com-
prehende V. Exc. que · o orador nlo 
podara conseguir o seo ftm. 

O Sr . Presiàente:-Peço attençlo. 
O S1•. M . .Fulgencio:-Oom· aa in-· 

torrupções n!lo pude levar por ordem 
as verbas sobre a instrul!çlo publica, 
nas quaos houve augmento; referirei 
mais os seguintes: para o expediente 
o papel para impressües, 1:600$000; 
no pessoal da inspectoria, 1:533$333; 
no curso de pbarmacia, 1:720$000; 
escolas normaes da capital, Campanha 
etc. etc , igualadol or veRoirilontós do 
porteiro tia ~cola norm3l aos do fOI'• 
totro do lyceo mineiro, 4:200$000: mo-
bi lia, u tcwis e ai uguel de caAs para 
externatos e esc!olas normaes (ver!ía· 
nova). 5:000$000. · 

No corpo de policia lambem houve um 
augmento nllo pequeno ... o Sr. X. d4 Vetga :- B'justo; cómo o 
corpo tem peiorado, devHe augmeotar 
a despeza. 

o St•. M. Fulgetlcio ... par& o jlx.pedien-
te, de 024$180 n.; para remonta de ani-
maes, arrejos e forrageas, 5:000$000: 

o S1·. Menetto:-15:000$000. 
O Sr. l\1. Fulgencto:-Essa é a verba 

para comprà de armamento e correiame, 
na qual houve lambem augmento df 
15:000,000.· 

Na guarda urbana ha um excesae, do 
anno passado pal'll ette. de 15:671$.300; 
engajamento de paisanos, 42 contos. 

Na verba cadminlstraçlo e arrecada-
çil.o. das rendas.., com o pessoal da di~ 
c to ria de fazenda., elevo.dós destle ja ôs 
venci'l'nentos 'de doos meirinhoe, ha um 
augmento de 989$009 rs. • o sr:x. d4 veiua:- Al' oa' melrlit)IQS 
tlveriO augmen\91 Serlo eltl ~l'tlt • 'l 



o Sr 11. Salcs:- lllai nilo •li-> DOioiOS. 
O Sr X. da Vetga:- Entao é cate· 

cheae. 
O Sr. M. Futgtnc:to:- I'8S$0lll das re-

cebedoriu, barqueirus,,vigias & ••. , reis 
25:200$000. 

cl'usag~nl em estradas de fo~rro e te-
legl·amm~, .C .OOO$JOO. Verba nova,pru· 
po:~ta pela commi~sao. 

cFiscallsaçlo da arrecadaç4o•, tambem 
verba nova, 2.000$000. 

c Obros publicas, pessoal da dlrecto-
r ia "• 4.000$000 de augmento. 

cEstradas, pontes, cadeas e navegaçdo 
de rios, autorlsatiW~ i'Ur le•s espec1ae• 
& "• .Cll.~960 rs. o Sr. Drumona!- Mas V. Exc. ndo 
vê que em tudas el~Ã.s ,.., .. b~:s houve au-
gmento, tanto que fui 11reciso abri-
rem-se credltos supplementare>1 

O Sr. M . Fulgencio:-c Aju•la de 
custo a engenhe:ros, 6:000$000. 

O Sr. H. Sale~: -Q-..uwto ao ve"oal 
da directoria das oln·a • publicas, ha 
erro de algarismJ, uào :;e ll.ugmuntou 
cousa alguma. 

ú Sr. X. da Veiga :- E' um coge· 
nheirodinho que o pre~iden te pede uo 
reh torio. 

O Sr. H. Sales:-Mas nlo està no 
projeclo. 

O Sr. M. Fulgencw:-Pois bem; s11 
V. ExJ. cunr1o .Jt~~or o sao IH'••jdct' cum 
o orçamJoto vigente, verã quo houvo 
augmento. 

O Sr. H. Sales: -Foi err<l de al.;a-
• r 11m o. 
O Sr. X . da Veiga:- Ja temos e. ta 

conce1tlosinha de 4:000$000. 
O Sr. H. Sales·-Nao é concessa"', e 

de ma i i , desdt1 que V. E:or.cs. nos cou-
venoorcm do quo h a despezas que se po· 
dom reduzir , nós aceitare:.no:1 emendas 
nesse s11ntido. 

O S1·. X. da Veiga dà um ap.ule. 
O Sr. H. Sales:-~ós lemos desej 1 

de roJduzir a de~pcza. 
O Sr. M . Fulgencio:---c Ajud.1 de 

eu1to a engt-nheiros, 6:000~000, como 
j'l ref ri. 

c Auxilio a hospitaes, 2:000$000. 
c 11luminaçlo Ja capttal, 2:372$000. 
O St·. Menelw:-Suppr iruindo-se a 

verba d11a out ras Jocalid11des. 
O Sr. M. Fulgencio: - Oro, Sr. pre-

sidente, eu acho qut~ oa verdade é ox-
traordinario esto augmen1o feito pela 
nobre commissilo 1. • de fazenda; e em 
2.• discussao a minoria terá de apre· 
sentar omontlas a respeito destas oxcres· 
cencias, que devem ser cor tadas no or· 
çamento. 

O Sr. Menelib:-Só a illuminaQio da 
Pfil~! ~ u~a cou!a que espanta ... 

O Sr. M. Fulgencio:-cAposeotado• 
e ref~>rmados, 11:159$481; juro:~ o 
amortisaçâo da divida fluctuante .... 
106:975$009: dt!SJK'Z& com presos po-
brG:~, 35:000$; iudemnisaçõe~ em leia 
ospeciaes, 2:000$. diligencias policiaes, 
2:000$; evontuae~. 3:000$; almnnac k 
de Minas, 7:000$; carta chorographica, 
llO:OOO$. 

O St·. Severiano de Rcsende:- Grnn-
de pJnto llnul ! ... 

CJ Sr. X. d!l Veiga:- Foi parn ra-
char 6loir.•. 

O .Sr. !tf. F·ulgencw:- Houve, por-
tantu,um uugmeuto n·• vrojecto da com-
•ois~il.,, confrootadu com o urçam~nto 
vigente, de 492:712$122. 

Mas, como a illust1 ada commi~~o 
fclZ algunS Cllr:03, algumas diminUI· 
çõtll!, que eu vou lambem acceotuar, 
usto excesso vae diminuir algu10a 
co usa. 

A commiaião dimlnulo,Sr. presidente, 
o aux1lío de mobílias para escolas de dl-
versas freguezias, 7:800§000: papel, tin-
ta e livros para alumnos pobres, 
10:000$000 para menos; nas escolas 
das cadeas centraes, 200$000; grati-
ficações aos bibliothecarlos de São. 
Joa.o d'EI Rei, Entre Rios, Barbacena 
e outros lugares, 3:1)40$000; aulas av•l-
sas de latim e fraocez, 16:000$000; e ra-
tiftcaç~ a!'s inspeclores de comarcas,. 
~'():000$000; c~tlucandos pobres nos sem: .• 
narios, 3:000$000: externatos de Sabará, 
s. Joao, etc .• etc., :J00$000. Dlmlnuiçao 
total 00:300$000, quo, abatida na quan-
tia ja referida de 4112:712$122, Oca ainda 
um excesso de 432:412$12~. 

o Sr Drumcmd : - Isto é comparad0o 
com o orça.mento passádo' 

O Sr. M. Futgenclo :- Sim. 
O Sr. DrumoJl(t: - EntAo o ao acha ri\• 

soa v eis esses augmentus ? 
O Sr. M. Fulqenclo : - Acho que os 

nobres deputados augmeoteram verbas 
que não deviam augmentar, e diminuí-
ram outras que deviam ter sido aug-
rueotadas. 

O Sr. D1-umond:-Porque~ Essa é que 
é a questao. Porque 1 

O :Sr. M. Futgenclo : - Em 1.• lugar, 
porque nAo estamos no caso do maca· 
quear a Europa, introduzindo na pro-
víncia do Minas os taes jardins da ln-
fancia. Si n!lo temos estradas, si nlo 
temos pontes. si oao temos escolas panr. 
ns cnanças que por ahi vivem sem pu-· 
der aprender, C\lmo vamos votar 10:0005 
para jardins da lnfancia L. 

O S1·.H. Sales.- Macaquear a Euro-
pacom a creaÇllo de instituiÇ(Ios desta~ ! 

O Sr. M. FulgencW:- Como vamt'~ 
Vútar 60.000$000 para uma carta cbu-
rographiCII, C.•lno vamo~ vol&r 7:000$ 
para coofecçto de alm~Qaoh, cq,JD~ - . 

• 



vamos votar augmonto do vc•·lm par:1 
illominaçllo publica?.. .. 

O Sr. i\fmelio:-Que é ·a ex~s.>i1·a-• mente grande. 
O Sr. M. Fulgencio ... como vamos 

augm>~ntar a verba (Iara expediente das 
repartições publicas1 

O Sr. H. Sales:-0 presidente tem 
se visto forçado sempre a. abrir cred1: 
tos supplementares para essns verbas. 

O Sr. M. Fulgencio:- Eu chegarei 
a esse cancro-abertura de ct•editos 
supvlemeutar~. 

Como va:nos augmenlat· o~ ordena-
dos dos fuoccionarios publicos, Sr. 
presidente, quando o funcciooalismo 
ja é exlraordioario,quando ja devemos 
supprimir muitos lugareg, que são in· 
teiramente desoecessarios e que ell.o 
conservados somente por patronato, 
para arranjo dus amigo:? 

Eu recordo-me, Sr. presidente, de 
que, tendo assento nesta as.emblea halO 
nono! , d'aquellas bancadllll, quando ~s 
nobres depu lados estavam em oppos•-
ção, partiam censuras acres o veh!-
mentes, porque diziam S. Excs. que o~~ 
conserva vamos nas rep&rttções pu bit-
cas desta capibl um íuucc•on&h~mo 
:~p parato ;o, somonto em detrimento dos 
cvfres public.u. 

Mas, Sr. presidente, eu peço aos no· 
bres deputadl.ls •1uo confl'outem a verba, 
que ontllo se gastava com o fu_ncc ona-
lismo publtco, com a que lwje gasta· 
mos, e verão quanto ella é tnaiUr ac-
tualmenle. 

E porguolo eu: o serviço publico é 
mais bem fei lo huje do que naq uelle 
temp' t 

O Sr. D1·wnond:- ·'I'em cre•cido 
JliUito. 

O Sr. M. Fulgencio:- ,0 que te!» 
crescido demais silo as barrtgas, que Ja 
eslüo muito cheias. (Rtsadas). 

E quando se fazem augrno.nt?s des· 
ta ordem, Sr. pre;idente, dttOinue-se 
a insignificante verba .de 20:000$000 
para papel, penoa e ttota 11. meu1uos 
pobres! 

E quer saber V. Exc., Sr. presiden-
te, onde foi a nobre commissao ainda 
faze•· corte ou reducçll.o t Na verba 
destinada para manutenção de edu-
candos orphllos nos Stlrninarios da 
provincial 

O Sr. H. Soles: - Nilo apoiado; ahi 
nllo ha corto nenhum. 

O Sr. M. Fulgencio:-Ha uma di-
Jllinuiçao de 3:000$000. 

O Sr. 1{. Sale&:- V , Exc. examine -

parcclln por [llll'oella; assim pode-se 
uccusar. 

O Sr. i\f. Fulgencio:-(U). Em todo 
o caso a diminuição diz respeito á in-
strucçao publica. 

O Sr. Dnmwtlú:- M!s nllo é em 
relação aos semiuarío~. 

O S1·. M. Fttlgencio:--E' em re-
lação â iostrncçAo pnblica. 

O 81·. Drumond dA um aparte. 
O 81·. M. Fulgencio:-V. Exo. está 

enganado; em caloulos desta ordem 
n4o se poie sopbismar, porque eUes 
~m de ser apreciados, ja pela commis-
sllo, ja pela provincia. 

O Sr. 1/. Sales:- Mas n4o so podem 
fazer accusaç<Jes desta ordem, chaman• 
do o odio;o sobre a com missão, sem se 
ter examinado parcella por parceliA. 

O Sr. M. Fulgencio: - No orçamen· 
to vig. nte cons•gnou-se para auxilío 
aos seminarios e casas de educandas de 
MariaoJa e Diamantina 3:000$ a cada 
um, 15;000~; e, no emtanto,no presen-
te projacto dão-se apenas 12:000$, ha· 
veudo, portanto, dlminuiçilo do 3:000$. 

Alem disto, ha outra verba que a 
commi'ls4o Cl.lrtou, a do asylo de S 
Lu z no Caelé. 

O Sr. J{. Sales:- Estâ conservada. 
O Sr. M. Fulgenclo:---'I'em uma 

verba do 3 &lO$, que Mo estA no proje-
cto; mas a verba para educaodB' o col-
legtos, que é de 15:000$, no projocto 
cstà rcd uzida a 12:000$. 

Ja vê que eu tenho ras4o quando 
digo quo houve diminuição d9 3:000$. 

U Sr. H . Sales:--V. Exc veja o n. 
14, que dA para auxilio aouemtnarios 
de Maria o na e Diamantina e oasas de 
educandas das mesmas cidades 12:000$; 
e o u. 16, que dA para collegios parti-
cularo~ de Congunha.s do Campo e a.ay-
lo de S. Luiz no Caeté 4:000$; silo, pol'· 
tanto, 16:000$. 

Estas vo~rb.1s estav!lo comprohendi-
das Jebaixo do mesmo artigo e no pro-
jacto est4o destacadas. 

Pur i.sso, digo que a commisslo não 
cortou COU$a a lgum.1 nessas verbas. 

O Sr. '1' da Molla:-Mas no orça-
mento passado esta vão separadas essas 
quotas r 

O S1·. H. Sales:-Nao, senhor. 
O St·. M: Ft,lgencio:-A commisslo, 

pois, fez augmeutos que, na opiniil.o 
da minoria, nllo podem ser aceitos, e 
dimiouio verbas que devem ser aug-
mentadas, como a de papel, peona , e 
tinta para moninos pobres. (Apoiado-do 
Sr._ X. ~ll Veiga). 



O S'·· Secel'i.mo tle Rttsen:le:-lsso 
é !6 para n capital. 

O Sr. Moret.:sohn:- Nilo ô tanto 
assim. 

O ~r. Sevef'iano de Reser1de~-Na 
roinhà terra nuncu chegou os~~ papel 
o essa tinia. 

O Sr. M. Fulgencic:-Vejamos, por 
tanto, Sr. pr&;!idento, qual o deflcit quo 
ha \"&rã, so passar e~ te pr.•jecto do or-
çamento. 

A despeaa fixada é de 3,087:710$976 
re1s; a receita prova vel .i urçada pel• 
directuria de raztlntla em 2,1:192:640$; 
resultarA, portanto, um deficit de r<>i~ 
195:070$97ti re s. 

Unido este doficlt ao <tue resultara 
da, deJpezas a fazerom-su com obras u 
pagar, exercicius fiudus & &, :;ubira 
elle a uma grantlo somma. 

E is, Sr. presidente, o resulbdo a que 
eu queda ch~c;ar, um relação ã mà 
orgllni~uç!IO do pn•jceto; o, :~e passar 
e~te projo..:hJ tal comu se ucha redi-
gido par.t o nuuo Rua'lcciro do 1833 a 
188!, O OOôSO C$lndo ~Orá O SOSU.illte: 

Divid.a fundada 2. 441.000$, dila tiuc-
tuante, proce lente do empre~tun:~~ con-
tr..lhidos com o banco •lo llrasil e com 
a caixa economlea 5'?U:806$!l23 ,,. 
obr .• s por pagar o quo cou1tâo d~ re-
la t Jr io do governo 280.489$7-l.o r:;. 
Tomos,purtanto, 3,259:296$668 r s. ~d
dicio:uw<lo-se a cst:l somma o d!lficrt 
que t•osulta do projcct•J,UlL impurta ucia 
ui) 195:070$9í6, cunft·ontada a re~uita 
rt~nl com a do,pezu que tom de faz :r-,e, 
a-~Bim como, adtl lci .. naudo-se n quob 
p tra excr..:icios linJos e v que tum d!l 
r6$ultar pela iosufficiencia da verba 
para juros e am;,rtisaçáo .d~:s apoliccs &, 
turttmu~ quo uo exer.;tcw fu turo a 
no:s~a di vida ascoodcrà , $UUilo a 4, 000. 
~elo menos a 3,1:100 c Jllt)s. (Apoiados 
da minoria). 

O 31·. li Sales:- -Emquanto V . E:r.c. 
calcula o deli;it pelo$ . eu$ d;Hios 1 

O Sr. M. Fulgencio:-Em cerca de 
500 contos. 

O Sr. Drumond:--0 sta maneira 
pode-!e até dizer que a provincia está 
olm banca-rota ! 

O Sr. M . Ft•lgencio:--V. Excs. 
riem-11a com a de~graÇfl da pruvincia, 
mas infelizmente esta ó a vcrJude, e 
eu faço votos para quo a maioria, que 
a~:ha-se nas mesma'! circumstancias em 
que nós l!Slamos, tomo isto em muita 
consideração; nós estnmos promptos a 
collaborar com ella para o fim de oJe-
b1llar o mal ~ue nos a~soborba: preci-

!amo$ tomarao~er:o quc. t:lo lão impor-
tante. 

O S r·. D•·urnoná dã um apal'le. 
O SJ• . .1!. Fulgmcio:--Sr. presidcu(e , 

>tlo trr :stcs, não hu duvida1·, u.s circum-
stanl:ius fiuauce:ras do nossa pt·o\·incin. 
Quem é optimista nesta materia é por 
fl·uo n;1·• quer euxergar uquillo que 
Oo là ã luz da evid!lucia ! 

Ahr e>là a divida fundada, ahi e>t.il 
a <I vi•lull uctuanie, ahi e~tãu os deficil:l, 
que a!ev:u:io a nos.a •hvi•la no exer-
c.ci • fulu r o Feio 1110no,; a 3,800 contos. 

O S•·. Dr·umond:- ·E llll \"OU .t:zendu 
--·111\0 upOtarlo. 

O S•·.M. Fulg.mcio:-·V. Exc. terá 
do v i r à tr·ibu ua o ucssa occus1!lo po-
dcrü sophi~mar a urgumentuç:lu quo 
eu aprtJSeuto; não silo rnoros argu-
IU J t• to ·, , a> a lh'nri.mns, e a sua logiea t •S 
nol>ro~ deputa<l·•~ mto podem destruir. 

O St·. DJ·umonà dá um apar te. 
O S1·. M . Fulgenclo.-Enlretant9, Sr. 

pre$hlente, o administrador da provín-
cia, nu seu. relatorio, entende que a 
n()s~u r,rovtncia vai muito bern, porque, 
diz el e (et): 

c No~·m receita annua para o exer-
clclo de 1883-188-i estA orçada em 
:.!.119~:6~0:$000: nossa dl vida consoli-
dada monta a 2,44 1:000$. Estes algaris-
mos symbollsão a situação financeira da 
!lrOVIUCill 

• OeNmos quantia inferl"r à da no~sa 
ronJa annull. 

• F.ntrotnnto ó :1 •l h' l•la consolidada 
tio ll rasl t multis~hno mais elevada quo 
a su u111H\ da ~ua rocei Lu de um ~ó oxer-
clcio. 

c Tenha a :> r11vincia cl"iterio, eco-
nomia, parc1milllia nas suas despezas. 
e re~t>l rara folgaJa, ~em gomo r ao peso 
dos comprvmissos. A •liv11la fluctuante, 
quo existe, é Jo ;:;29:806$0:.?3, r·csultaote 
d<t~ operações de crodi to autoris:~odas 
pnm sal.lar o àl'{iCil do lSb0- 1881; po-
do e •lovo Jesappurecer. M mais tardal', 
donLro •le cinco anno~ & & •. 

Sr. pre•hlen te, DÓ$ cur:hflcemos aq uel-
le trecbu latino, que nos é reproduzido 
aqui t>or S. Exc:- solatlum est tn!seris 
socios llabere malorum. 

Mas, Sr. presidente, é um triste con-
solo! Como é que nos ha\·emosde COD><. Iar 
de estarmos ~m uma divida infer ior a 
n?ssa receita annua, na phrase do St·. 
Dr. presiddntc da província, quan;lo a 
divida do Bra~il é muitíssimo muior ilo 
quo a sua rec~ita de um só oxoroiciu1 

São mâ<, Sr. preaidonto, ns nns.•as 
circumstancias. E' precis11 mui•o cn-
ter;o, muito senso da parto da ~~,.,rn
blea para cortarmos de .rij() t tl.u :ts 
desp~zas inutei<, não para amortisação 

'- da divida, Sr. presidento, p>r11ue isto é 



imposslvcl Uío ce~o. mas para ao me-
no~ se equilibrar a no~~a despez11 com 
a receita, para ao menos se d.,bollarem 
os dellctt:l, que resultâO annualuJouLe 
dus nosSO$ orçamentos 

E. Sr. prelltàento, verifique V. Exc. 
em todus os orçamentos que Cornm pro-
mulgados de 1878 para cá, o vora que, 
apesar de em algun$ exurcicios t11r a 
rocetta arrecadada excOldido a orçada, 
todos el111s so oncorrarilo com detícit, o 
dcficit nüo pcqu~uo. 

E sabe V. !!::te. onde está o maior 
mal, o cancro, quo de\·emos. senâo ex• 
ti rpnr pela ra1z, ao menus dimu1u'r 
quanto for poss1vel? ostâ nos crodltos 
su pple1nentares. 

u Sr. X. da Vciga:-'l'em sido um 
abuso esc •ndttlos~.~. 

O Sr. ilf. F ulge11cio:- Sr. prOlliden-
te, 6 multO lmport .. oto a questão de 
croditlld supp.emontaros. Eu ul\o me 
acbo revestido de capactdado bastante 
para desen vul vul-a con venienLemouto 
l••ao apoicv.Jos); mas, permitta-mo V. 
1~xc. que f<~çu ainJa a~~uu algumas 
COD$ideraçõcs a esse rospe1to, porque, a 
meu \'Cr, o no~so maior mal està no 
a buso dus credit .. s supplcmentarcs. 

u S1·. X. da Veiya:- - -J.pou\!.lo, elles 
trazem a annu lluÇ<IU du vi çamulllu. 

O S··. M . F tdge•t.<:iO.··· ~m tudO$ os 
pa!ZC$ adtantadv~ , o m.aror ~sforç" dO$ 
lcg•sladoros tem s1do JUstameutu 
o~tab~locer leis ~obre cred•w• supple· 
mentarO$. 

Em U0$50 paz tom-se seguido q ua. i 
que pa1·i pllSSt' a fra:lça em rel .. çã" a 
esta m:n.,r a. 

AI li , Sr. prosideule, no tempo do I. • 
imperio. os crediws ~uppl.:muut..r.B:I 
eram abor tus sumcnw do mOI" p1·upr10. 
a b ~l-prazer do.:1 roitliStrus, ttuo •ltsj>U· 
uhum delles sob .ua lnwteJtata rc. pun-
snbilldado. 

DJpois, em 25 do Março de 1817. Co- . 
ram autorisad"s em c~SIIs ext•·uo,r~1na· 
rios; só o rei os pud1a abrsr, SUJIIIII.U· 
do·oS à approvaçau da, cama !L>. 

Ent4o u vutaç .. o do' urçuuhllliiJS era 
por 1ni o isto rios. 

A let de L• do Setembro do 1827 
estreitou um pouC?O ma•s. o campo ~a 
liberdade ulinistcrt<~l, d1vtdiudo us mt-
msterios por socçues o cnamando para 
e !los 0 votll do varlnln&~llo. . . 

Em 1833, o parlamento, mqu1eto 
pelo abuso e:uraorJ1nur10 quo Sll .ve-
r ificava na abertura dos credaus 
supplementares, dcllberuu quu ~llcs 
ÍO~OID tratados em cuDSOI~lO de IDIU~ll· 
tros e publicados no boletim das lets. 
' 

Até 1861 o'tavão comp,etamento em 
osci Ilação .... 

O S1·. Drl'mond:---Nós nada tomos 
com a França. O que regula a aber· 
tur .. de crodii03 supp1ementares oa 
provinc1a ó a lei o. ~15 do 1876. 

O :ir. M. Ftdgencio:---Eu ooi que 
na.o e, tuu agradando aos nobres depu-
tados (ndo apo~ados), mas tenhlo pa-

• CICilCla. 
Vozes:- Estamos ouvindo com muito 

prazer. (tlpoiados geraes). 
O Sr. M Fr.lgenâo:- Em 31 de 

Dezembro do 1861 proh1b.rAo·se alli os 
creditos supplE>meutarO$, dt:Dd· t-~e ao 
governo a coucos:si\o para as tr .. uspo-
Sições de verbas. Cootinuantlo o~ t~.bu
sos em maiur esc.. la , a lei de 16 de 
Sutembro do 1871 sup~rimio as tr aus-
pusi<;ÕIH de vtrbas, restabolecenJo a 
auturid .. do do p .. rlamento, a pltmituJe 
dll suos direitos, e este O$t.>buleceo • 
abertura dos crud•tus 11m casos extraur -
danario~, d.,laberad.ts em CoJD$1jlho de 
mw6ta·u:;, rev .. lvulus pelo coasdbo de 
E,ta.lo e suj~itus à appr..tvaçllo das 
Ca ID<l I'ILS. 

O Sr. H Sales:-V. Exc. é ouvid.o 
com uaut .o ,,raz.r; roas a quo$Ulo é 
que nada tllmO .:O•n a Fr .. oça. 

U Sr . .V . Ftdge~tcio:-l~"tou mns-
tr~tndo o qua.at.• ... ta magna que:stâo 
t~m vreuccu~a lu o ej~irito do:1 luglsla· 
clur.:s da França, paaz que nos t11tn ser-
vl•lo du modelo; auas desde que V. Exo 
me up,·o$$a para chegar ao n11sso pai:r:, 
vuu Si1tlsfu~el-o. 

$1·. pru:ltdeoto, a lei do 1875, que re· 
gula lltu·a o E.tado a abertura de credi· 
IUS :!U (lpiBIUE!Otares .. , 

u :>1· D• wnVIld. :-Eu fallo da lei n. 
2815 de lt~7tl, rei!Uiva·á no5$a província, 

u ::)1• • .M. Fu/genclo ... é pO:IIliva, exl-
c:ando qull, alem da:l formulid11.des r111a-
t1 v as :\ fot'UHl da deorutaçào, uccorram 
mutl vos de força maiOr para o alarga-
m~nto do cretlll .. l legislatiVO geral. 

A lul pruvioc1al llú l5 coucede facul-
clado ao pre:sadente lia provtDCia ~>t~.ta 
ubt'll' taes credttos só As verbus que {O· 
,·em deslq•wdu.s 11as lets armuas, " tam-
baru lllll ..:trcurn~tauCHIS <.le f••rça roawr. 

POIS b1ltU, Srs.; nâo ub~taOIII O:sta lei, 
tão clara e term1naoto, o IJr.,~atlomte da 
provlncsa, como consta de seu relato• 
rio, tem abertu credltos supplewentares 
em verbas para as qoaes nao estava au· 
lorlsado. 

O Sr. X. da Veiga :- E' exacto. 
O St•. D•·umo»4 :- Esta accnsaç4o al-

cança admlnastraçõ# do temvo lle VV. 
E~ C$ o S1·. M . Fulgencto : - Diz S. Ex. on 
seu rel&torlo (le) : 



c Conformo n lei 2:;b, a adminlst ra-
çln só podo abril' cre..ti tos suwlemen ta-
t'"" A~ verbas ..tesl~nud:os nas lei~ unnuas. 
:N1. de o. :t71 U, ' I ue reg~u <J exet·cicto ele 
11181- 1&12. 11I1!1U elas verbas clesigoacltl~, 
uUti'US huuvo qu11 re~~D lll'atu-~u u:l io-
sulll.:ieu.:ia do quanium vuwclu, como, 
IJUI' t:XIImplo, 11 du~ti uuda a cavai~:~-'Ju
ra~. fo rrageo~ 6 f ... r rage~ para U .:Ofi.IO 
poliCi'll , ~urviçu o~Sd pur ~ uu. uaturl'ZU. 
uopreociuui vel e i nuuia v e!. 

c Sobt·e representaçllo da dirl!cluriu, 
tiv11, pois, daaulUI'idal-a a proceder au~ 
respectivos paga10outQS, d<!vuuclo ~'"' ~~
licilado desta assemblea o ut>C<l•~•·•o 
cred ito supplemer. tat', para legahsat· o 
excesso, 'lUe ~e tornou loevitavel, lltc. " 

s~b" V. Exc. , Sr. pc·e~•douto, que 
para dar -se a ubertura de erudito sup-
vlementar, n:\u basta quo haja uma 
uecessidade; é pr.~ciso que haJa uma 
causa d .. força tua:o ·, uma n·:~S$idado~ 
i lllprescimlil'o l, u qut, a lem di so, essa 
me.Juia us!A•)'I cstatuttla em lec, vurq ue, 
fura tJ'ab i, o vrest.Jouto nllo vode um 
casu a lgu 10 . abril· ct·e:l i tu su pplcmout uI'. 
~Ora, Sr. presidente, de duas umu: ou 
a1 leis rt~.tridtvcs~ dest.l a~::emblca, 
•tuauto a aber <Ur:t ele creJitOS ~UPI•Ic
mentares, tê.n vigvr, uu não: Sd tli.n, 
nó• mto devemo~ cncaml'ar o urb.t l'io 
d , gover otO , alu·in1lu-us som let quo.~ os 
uuwri,e; o, . e uilu tê.u vlg.Jr,é melhor 
ti \lO confessemo , it provtuciu a 11uS~a 
fra.,ueza, é n;elhor que cunfussc~tto.s n 
li JSia impoteucia pa ra legislur e au-
trllguemos ao 1•re: i lente a ocuu•voteu 
cia do governo. 

ü Sr . DrumOilCl:-V. Exc quoria 
q ue os aniLuae$ da vrovincca tuorres· 
dutn A fome r 

O Sr. M . FulgMcio: - Leuem ha-
b.:mus: so o prll$ dentll d • prvviucia 
uão pode, seMu em virtud 1 de lei, 
abrir credites ~upplemcntarcs, adto a 
satisfaçao d 01s$a necc;sida lo o vunha 
pedir meios â IIS~emblua prvvinciul, 
uuico ('Oder competttt~ntc pur.t dul-os. 

O Sr . H. Sales:-Mas Í$SO ti q~ando 
1\ ~ati i faç\O da necc;sidadc é acliavcl. 

O Sr. ftl. Fulge1wio.- )las pola dou-
t rina de V Excs.a lei do orçamento to r-
ua-se dosnoces:~nria , po:s o Jll'l\siJotlte 
po1eni, por si só, abrir crudt lus ~up· 
plemontar~s om ta os e ho1 vorbas,do:~tlc 
que ollo entenda nccessa r.o, muttu em-
l..tora a lei o prohiba. 

O Sr. Drumond:-A lei marca os 
limites da abert ura de creJitcs supplc-
montaras; mas h:~. circumstancias ex-
t rnor dinarias, que justificAo esse acto 
fii&Smq f~ra dos limites es~abelecic.los. 

A.~NAE8. 

Os,·. X. da Yeiga:-Nilo bn n ~da 
c1 uo j u: tcllq ue a lruusgra.ssâo ela lu i. 

O S1·. Drumo11cl:-Ha. 
O St·. X da Veiaa:-E sa:u liberao. ! 
O Sr. ,lf. Fulyencio:- St·. presidou-

to, é j usL. monte uus credi tos supplo· 
wcutntes que eslà o u .. S$0 gra111le mal; 
porque, se nós nus tlsfo rçamos aqui 
pura C<[Uilibrur os orçamentos, maio 
Jll'~si•lou tc•, Us;cUdo da faculdad~ tio 
abt•it• croclitos suvplcmen lures, O$ :c br.~ 
de gnuulos somma~. tlasoquiEbrando 
dcst"arlo cs nossos urçumentvs. an-
uullu-so c.>mpletan:ento o nosso tm-
l..tal h o. 

Ora, c. m, reh<: tulc V. Exc. tjUC por 
esta forma nó; nunca con·ogutremus 
c:quclibrur o on;amen o o a D• ssn di-
vi•l" ~e uugcneutani. du dia para d.u. 

O Sr. M oretzsoltn:-Isso é incoo-
tootavel. 

O Sr . Drumond:-Quan.Jo ba furça 
maior, é t•reci!r.l passar-se alem do~ li-
mites. 

O St•. JI. Fulgem:io:-Sr. presiden-
to, em 1879, uu a,se~t~bloa l og1sla t iva 
da França, um d'.lputado propoz que. 
zu ufllxasse na porta da s:tla das sessões 
um quadro, sempre em evidencia, dos 
cr.:tlttJs supt·locuuntare~ auerto~ pelo 
governo, t•Hm de quo amodr oot assc & 
1u.cmbl oa na concsssâo do taes cre-
·Jito:~. 

0.1 mesma fo r ma, s& livcssemos em 
um .. daquellas parcdu~ um quadro do~ 
ctedito$ supplementarEs que têm sial)-
abertos . . 

O S,·, H. Sales:-0 melhor ê u 
meS1. 

O St·. M . Fulgenclo . . em vi rOude 
dtt !ui, o por arbttrio tl•J presidente, 
nó1 ficariuul'ls a~omurado~ o torta-
mos IIIUi$ cautela na concessão da fu-
culdado~ para abertura de taes credites. 

O Sr. X. d-o. Veiga:-r\ maiur1a 
entrava c• m os olhos fechado~, uilu· 
olhn1·a para o quadro. 

O 81', H. Sales: - Pobro maior 1111 ! 
O St·. M . Fulgell':io:-Sr~ .• ~~~ ltào 

p •ll.,rnllls acaba•· com os autigus mol-
de;, au menus reolrinjamus o r..1ais lf!Se 
fur possiv<~l o arbi tno do goveroo ""' 
all~rtura d •s cr~ditos. 

O St·. :Dnm10ncl:-Nós l imitalnO!ii. 
O St·. Jll. l•'u/gcmcio:- Entretauto1 

eu ucabu de mostra,. com a cunfidSAO. 
explícita du Sr. prescdonle da lll'u-· 
vincia, no set.t r elatorio, que ellc udo• 
só abl'lu c. editos sup('lemeutare, p •1':1 . 

quo estava autori~tlo pur l~:1, cv1uu• 
1ambom uut1 o; para os quaes ullo t111h~ 
a u t•; risawilo. 



ANNAE8. UOI 

o SI'. DI'IWIOili.L:-Era C:ISO tio ror-
Ç:l m tior, o nó:s ngorn tlnmos um bill 
do iud~mnidado. 

O Sr. M. FtdgeiiCio:-Assim nun-
ca equilibraremos as nossas finança.1. 

Se tolerarmos o arbí tl'io do gover-
no na abertura de credttes, sem lei, é 
desnece~sarlu estabelecermos restricções 
sobre as verbas em que elles possllo ser 
nllertos; entlln m"lhor serã os nobt·es 
deputados declararem que o governo 
abrira, a seu bel prazer, us creouo:s que 
qulz;u·, o govet•narã a proviocla como 
entender. 

(H u cltve1·sos apa1·les). 
Sr. pr':shlcotc, quando as adminis-

lraçõls ~e convencerem de que fora do 
orçamento nada podorllo obter, ellas 
tornar-se-Mo economic11s, procurarão 
rAstrf ogi r·se ãs verbas quo lh.es sllo con-
Ce<lidas para os diversos serv1ços, e a 
cunsoquencia serâ que as leis emana-
das desta assomble01 sorllo prollcuas. 
Desde que, po1•em, tolerarmos os ar-
bitrllls do prositlente, indo alem do que 
estA delerrninao.lo na lei, a consequencia 
serã o constan te desoquiltbrio do orça-
monto. 

E, Srs., niio é ~6 na abertura .Je cre-
<lilos que tem havido arbítrio, o go-
verno deixa lambem do cumprir a lei, 
eltlrn ino.lo-se o.lo entregar quotas vota-
das para certo~ e deloJ'IIIÍOa\los serl'iços, 
o us upplica pura se1·viços muito o.liver-
sos, aooulla•lo complo~.amonte o pollet· 
legisla ti\· o. 

Ja vê V. Exc. que ó ocioso estarmos 
aqui perden~o tempo o ga~bando inu-
tilmente u dtnbeiro da provJocta(Cipofa-
clos). , 

Se nAo profligarnos abusoJ d e~l~ o~
dom se nlill reagirniJs , se não I'OJYJndt-
cum;>s as prorogalivas d'esta assemblea, 
melhor se rã quo a província oconomtse 
0 s ubsidio que gasta co1nnosco e entra-
guo a sua udmmisu·açllo a omnipoten-
c ia do governo. 
O~r. X . da Veiga:-Vivcmos sob a 

tu tela do governo, em tudo e por tudo. 
O Sr. M. l<'td!Jen.cio:-Parecia, Sr . 

presidente, que, depois de 10 annos em 
q uc o partido ltbernl est~ve fora do po-
der, criticando o parudo ~on!orvador 
om ma teria do finança~ e prlllclpnl~en
te no wcanlo à abertura de crod1toS 
su.Pplementaros, parecia, digo, que, 
quando osso partio.lo subisse ao poder, 
poria em execução o seu programma, 
espalhado aos -l ventos, de quo ello ~ó 
queria a verdade dos orç.amentos. 

Ma' Srs., de 187d para cã nói n!lo 
temos 'tido orç:1mentoJ, só tcmus tido 
ill usões 6cçlles, balelas atíruda~ ao 
povo! Àugmenta-ae a receita até onde 
11ao pode chegar, o da mesma for ma 

augmenLa-ss a despeza; d:i-se autorisa-
çilo para abertura de credi101 aupple-
menu.res e o resultado é quo todos os 
orçamentos de 1878 para cà têm·se en-
o)errado com deflcits extraordlnarios! 

Ja vll V. Exc. que eu tive moita 
ra.são quando, ao encetar o meu dis-
curso, disse que .. ste projocto merecia 
mais uma oração funobra tio que dis-
custào financeira, porque elle é o re-
pudio das ideas pregadas durante 10 
unnos pelo partido dos nobres deputa-
do~ quando em opposiçl[o. 

O Sr. D,..umo,•d:- E' uma verdadei· 
ra meot1ra eotao i 

O Sr. M. FtdgeiiCio!- V. Exc. o 
diz; eu nllo u•aria dessa palavra. 

O Sr. H. Sales!- 'l'em usado de 
pai ores. 

O Sr. M.Ftdgencio: - Peço ao nobre 
deputado que aponte uma só. Sou sem-
pre attenci<>s:> e presumo ter blStante 
delicade~a par a nl[u usa r, nem dessu, 
quanto mais de peiorei palavras em r&-
laçlto a mous collegas, a quem me pa-
rece que tenho sempre tratado com 
toda urbanidade. (Apoiado.t). 

Assim, po.s, Sr. presidente, vê V. 
Exc. que foi eucta a minha proposi-
ção, de que este projecto era o repudio 
das ideas do parltdo liberal , pregadas 
durante lO aunos do opposu;!lo; porque 
nem o orçamento ó real em relaçao á. 
rcceiln, e nem pode ser convertido em 
lei , tal qual se acha rodigio.lo, em re-
laça.o A dospeza ,porque ainda assim nós 
teremos um defici t de 46 contos e 
tanto 

O S1·. Drumoncl:- Por isso vamos 
cortar. 

O Sr·. M. Fulgencio:- Pois bem; se 
os nobres deputados· seguem a dvutri-
na de seu partido, se querem a verda-
de dos orçamentos , como apresentao 
este projecto ja com deflcit e nlo pe-
quenof 

O S1•. Drt4tnOnd:- Esperamo.s do 
patriotismo da casa que ella concorra 
para se cortar algumas deJpetiLll. 

O Sr. M. Fulgencio: . ..Ja deviam ter 
feito essefi' cor tes antes de formular o 
prujecto; deviam apresentai-o equili• 
brado, para poderem dizer: aq ui está 
a expressao da verdade, a r eceita é 
esta, a tlespeza à aquella: as oifriLll sAo 
iguaes, cumprimos as nossos promcs-
aas quanto â verdade do orç!lmeoto. 

Mas, em todo o caso, ainda é tempo, 
os arrepei1didos sllo os que se sahAo, 
batAo o penitet me pecati: (Riladas). 

03 nobres deputados decla ram que 
11uerem faze r al~uos çortet e a !"in~ 

• 



r iá promette em segunda diseussao 
propor os que j ulga poderem ser feitos 
sem prejn izo do serviço, deixao<lo as: 
1iin margem para serem distribuídos 
alguns beneficios pelos 20 distr ietos de 
que se compõe a província. 

S r presidente, a hora está a<liantada, 
aioto4 me fatigado e noto que os nobres 
deputados da maior ia acham•se taro 4 

hem cao~ados e um pouco iocommoda-
dos com as minhas considera~ões (ndo 
apoiados). Ahí ficam estas pequenas e 
insignificantes reflexões ... 

V ozes:- Nao apoiado; muito impor-
tantes, de muito valor. • O Sr. M. Fulgencto .... que fiz sobre o 
orçamento provincial e que, si nao teem 
merito, Sr. presidente {não apoiados), 
por partirem dnquelle quo nao tum conr-
petencla para intervir ow discussao tlto 
elevada {ndo apoiados). com•J esta, pr o-
um ao men•1~ A toda a evidencia da 
parte daquelle que as fez a me lho1· boa 
vontade e o d!lsejo de cumprir seus de· 
veres, de zelar os intere~ses da provín-
cia que representa. {Mutto bem). 

Compre-me, antes de sentar-me, pedir 
iL illustrat!a maior·ia que nilo veja ::ras 
minhas palavras censuras acrll3 e vehe-
mentes a qualquer de seus membros, e 
menos aos da nobre commissilo de orça-
meu to. Não, eu cri ti co apenas o t raba-
lho da commissllo e entend•l que o faço 
com rasilo. 

E, Sr. presidente, s i esta illustrada 
commisstlo julgar que minhas con3ide-
rações silo judiciosas e attendel·~s, terA 
cumprido o seu dever, estabelecendo o 
equilíbrio do orçamento, e a provincia 
ae convencera de que seus eleitos com-
penetram-se de sua miHs!l..,. (Multo bem; 
multo bem. O ot·ador 11 cumprtmeruado 
por seus amigos). 

A disoussã.o fica adiada pela hora. 
2.• PART.i DA ORDEM DO DIA. 

Prolongamento da es11·ada 
Unfão Mlnelra. 

Entra em 2.• discussa:o o projecto o. 
231, que garante ã companhia - União 
Mineira- o direito de prolongar seus 
trilhos até ã cidade do Pomba. 

O art. I. • é approvado soro debate. 
O S1·. Da1·ão de COI'O?iiOIIdel declara 

que votou contra. 
Entra em discussão o art. 2. • 
O 8r. Manoe l Fulgenclo :-

Sr. presidente, ja em 1.• drscussa:o,o meu 
nobre amigo e companheiro de opposi4 

çllo, deputado pelo 1.• districto, discutlo 
amplamente esta questão de estrada-
União Mineira-e mostr•1u A evidencia 
que, segundo o texto e esplritó da lei da 
sua creaçAo, a respectiva companhia nilo 
t inha direito de prolongar seus trilhos 
,r.tá â cidade do Pomba . 

;;~ convenci·me disto, Sr. presldent~, 

e 4 a rasão porque entendo que o a r t. 2. • 
nAo deve pas~ar como estA redigido (lê). 

Si soqulzer nutorisara UniAoMioeira 
a prolongar seus t rilho~ até à cidade do 
Pomba. litça-se-o, nAo ma ov11onho e até 
voturer rl favor; mas o que oAo posso é 
VO"!!r pe!o. art. 2.• da m11neira porquu 
está redtgrdo, porque eu entendo que 
nllo ~xistu direito algum para ser ga-
ran trdo. 

O Sr. Drumond: - !\ôs entendemos in-
teiramente o contrario, que o direito 
estã reguladJ por lei e pelos contra-
toi. 

O Sr M. Fuloenclo: - Tot caplla tot 
selllenticc. 

V. Exc. pode estar com a verdade 
e eu com o e rro. ma.~, em todo o casiJ 
pelos discursos que l~m h a v ido o a ca: 
sa. eu me convenç., de quo o cootrato1 
celebrado pelo ltl'OSidento da prol•in· 
cia com a companhia União Mineira. 
vara o prolongamento de •eus rrilho, 
até ã cidade uu Pomba, nólo é um con-
trato fun.Ja~o am lei e, pur coos~guin
te. é oullo. 

Ora,, Sr .. presidente, desde que pela 
ler l!l'lmrt"'a a companhia União l\li-
noira ~ó podia l~var seu~ trilhos até 
S Jollll i'iepumuceoo. e desde q neo presi-
dente ela provi nela e;~; prop1·1a aulOI·t-
tatc, conceden u Jlrolung,unento até à 
crdade do J>ombd, ó certo que este con 
trato não li ti l h" da lei, donde emanou-
e, l>"r' tanto, é oullo e nesto cuso nã~ 
pnsso decla rar, vutaodo pelo projecto 
quo reeonheço o direito da compaohi~ 
Unr:lu Mmerr;t 11ara vroloognr seus 
trrlhus até à cidade !lu Pomba 

c:, tou .vrumpto a vo>tar pa.ra que a 
COIII!Jaohra Uni~o .Mineira prolongue 
seu$ tr11hus até a culade do l'omba; mas 
vou mandar· uma emenda no art ., • 
concebrda nestes termos {Le). ' -· ' 

FaçaruoJ u que é regular. 
U .SI'. Dr umona:-N«u acoitamos a 

emenda. · 
O S1· ~. Fulqellclo:- Os nobres depu-

tados conseguem o mesmo fim, mas 
pelo~ tramites legaes. A quos t;Ioaqui é 
do Jpgalitlado. 

V .S1: Dnm10nd:- Nó3 reconhecemos 
o drrerto. 

O S1·. 0/cgario:- Eu nl!o reconheço 
compeknci,, 110 go1·crno para fazer 
essa cuutrato. 

O S1· . .D1·umoml:- E' quo~lão de pa• 
lavras. 

O S1·. ill. FulgCtlcio:-~II'l é questão 
do pabvras, é •JUC~taodo direito im~ 
p~rt.ante ; porque, $e reconhecemos o 
drr!'rt~ c•,Dftl:idu á companhia União 
M me11·a pHa e.tondor suos trrlhos 
até A crda•lu do Pomba, ern v irt:~do !lu 
um comrato J u lio, \'&mos auto:i:ar 
o premleuto lia (lruvrucia a coJccder 
outros prolongamentos d~ estradas, quo 
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oito estnllo na mente da assemblea. 
(Apozados). 

V. Exe. eomprehende o perigo que 
pode huer mut~ vez~s na redacção 
de um art. de lei. 

Sr. presidente, ja disse que voto pelo 
projecto, desejo quo a cidade du Pom-
ba, altas uma dali mats tmportantes 
da província e onde conto numerosJs 
amigos, munictpio tambem importan-
te, tenha em sua s :de uma eStrada 
de fer ro; mas voto pelo projecto redi-
gido coufurme a eruenda que vou sub-
metter l cuosideraçAo ,da casa. 

Anda mais: entendo qut~ e•te pro-
longamento deve .er ft~ito do modo o 
mais favoravel pOS5l vt~l aos cofres da 
provineia. Vi a estrada à cidade do 
Pomba, é muito justo ..• 

O Sr. Morebsolm:-Sem duvida. 
O Sr. M. Fu:geiiCio .... está hs11 no:1 

loter&oi88S nlo >Ó llaquelle muntcipio, 
como da prottncta, mal! re.lise-a 
quem melhote$ condtções offt~reeer para 
a prOVtncta. 

Esta é a verdadeiro interpretação da 
lei de 1881, sujetta à nollta inwrílre-
tação. 

Neste sentido, pois, vou tambem re-
digir a minha emenda, porque assim 
entendo que ficao eou.ult..d•JS nau só 
os interesses do município do 1-'olUba, 
como os da provincta. (M uito bem). 

E' apoia1a e entra conjuncuun~nte 

em discus:<llo a seguinte : 
Emenda substitutiva ao a1·t. 2. • 
Ftea o governo nutoro&>tdo a conce-

der á companhia Uniao Mineira ou á 
quem melhores vantug .. ns off<~r\lcer o 
lrgar a cidnde do Pumba, por ferro 
via, a qualquer das thtradas d11 fe l'rO 
convergente$ à de D. Pt~dro H, . me-
diante privrlegío dt~ Z<~na e 11araut:a de 
jurO$, na turma das lei>~ v1geotes, 
salvas, nesLa parte, as dkpo. içõt!' ou 
contrueto em cuntrario. 

S. R.-Sala da:~ scs ões, 21 de Se-
tembro de 181!2.-Jll. FulgeMio. 

O &r . Drumood:-Sr. pre-
aidenta, eu declaro que as eornrnissões 
de poderes e obras IJUblicas n!lo aeei-
tão a emenda que se acha em dis-
cnss!o. 

O Sr. Olegario:- Da commiss:to de 
obraa publie&ll t~stumos presentes duu~, 
que aceitamos. 

O Sr. Drumond:---Da commis~llo 
de obras publicas sornus eu e u Sr. 
MoretU~Dbn. V. Kxc. declaruu-.·e in-
compdivt~l commtgo para coutiuuar 
11a cummtasao, e ha multo tewpo que 
pio aasipa um IÓ parecer. 

• 

· O Sr. X. ela. Veiga:- V. Exe. tem 
autoridade para detnottíl-o f 

O Sr· Drumoncl:- N!o demittl nio-
guem. Demltttu-~ pela sua propria 
vontade e, por isso, nao serei eu quem 
o contrarte no seu modo de prueeder. 

O 8r. Olegarlo:-{Nau temos 
o aen dtacur.o). 

E' apotada e entra eonjunct.ameote 
em di-cussao a seguinte: 

E me,ul,a substitutioa ao art. 2. • 
Fica o guveruo aut<~rt:~ado a conce· 

der á COIDI'aohia Un.&u Mtnelra o pro-
longameuto de soa tl<itrada até l ctllade 
do Pomba, com a garantia dt~ juros de 
7 % ~ubre 6oO cautos, que er~to dt~&Li· 
nad(lll à ovO$trucÇ4o do ramal de Mar 
de Üdlljlaoba, lica.ndo elevado o capttal 
da eumpaubta a 3:000 coo~An. 

Sala lias S.!S>Õ ·~, 21 de S .. tembro de 
l&i:c! . .,..Oiegarto, M oretnohn. 

0 81•. ÜI"UDIUDdz~r. preai-
d~nte, declaro q ••e u6ll, que ja rejei-
\amus pela palavra• e10euda utferi!C.da 
pelo huora<Ju rtlprt~llentaute do 19. • dta-
trtetu, uuo p •do:mu~ acettar a apresen-
tada 11elu 1llo~~Lre dtlputado residente 
llm P .. tos, qu .. a~;&ba de ser l ida, poor 
que dali elllt~Ddll$ off11recidas pelos il-
1ustrtt:~ cvllegas, que me pt ecederao 
na tribuua, resulta, se a a$&emblea 
aceil&l·as, o recouhecimento dd que 
são oullo~ os contratos e a coucessAo 
flltiO$ .,elo governo, em vtrtude das 
lets os. 504 de 9 de Outubro de 1~1. 
1U09 d .. 2 de Julho de 1854 e 2.224 de 
l i! \lu Julho de 11!76, com & eotnpauhia 
Uniau Monut ra para o prvluoguweuto 
dt~ SuU$ trtlbus até l cíd .. de do Pumb:s, 
o qn41 foi auturr:sa•lo pela prestdeoc & 
em ilO do Abt il de 1878, nos termos da 
clausul!l 5.• do contra.o Ct~lebradu em 
Julho de ld76, aetu:s e c, otrat.Js le-
ga~. prntícadu~ pelo governo, que bem 
cumpruhendeo a exteusllo das faculda• 
dos, de que se a~:hav11 invt!lt do 

O Sr. X. àa Ve1ga:- Actos exorbi-
tantes. 

O Sr. Drumond:- Admir4 a ccotes-
taçâu de V. Exc., que bem sabe que 
esta clllla nuuc4 pensuu o contrario; 
taotJ que t .. m cooccdtdo garantia de 
juros e subvençlo kilometrica á di-
versas empreza$ t~deotes à viação 
r .. rrea, coucetltdas pelo governo, ea; vi 
das p.ttribui\ÕP3 du que se sentia ar• 
ma do, as q uae.s nunca f orlo postas em 
duvida. 

O ;:,r. M. Ftúgencioi :- V . Exe. 
estâ enganado. 

O Sr. Dnmwncl:- Nunca a asaem• 
~lea julsou exorbitantes das Caeulda~ 

• 
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. a~s~ do r governo semelhantes cofices-
sões, tanto assim que ha reconhe· 
cimento formal em contrario, o que 
·se verifica pelos favores que votamos 
p,r.ra, as estradas do Jequitinhonha, 
Aven~ureiro e atê do Piau, nascida~ de 

• actos do goverM, sem previa audien-
cia nosia. (Ap01aclos). 

O Sr. Moretzsohn:- Contesto. 
O Sr. Drumond:-Sendo assim, náo 

posso adoptar as emendas, porque a 
sua approvaça:o serâ o reconhecimõnlo 
o mais formal, claro e positivo de que 
o presidente da província ultrapas~ou 
os limites que as leis lhe traçavllo 
para. Ç!!lebrar contractos e fazer con-
cessões de estradas de ft<rro e prolon-
gamentos. 

O Sr. Moretzsohn•·-Sobre isso na:o 
ha duvida. · 

O Sr. Drumand:-A maioria das 
commissões reunidas es1ã convencidis-
sima de que a presid~ncia nlo exorbi-
tou cousa.alguma das íaculd.ade:i, que 
ih e concediao 88 leis, antes a teve-se ã 
l egitima esphera, que o legislador lhe 
.traçara, como nao ha conte:itar. Se a.s-
aim nao. fora, seria illegal a existencia 

. da propria empreza do P1ao, que nas-
_ceo de uma conce$sélo feita pelo go-
verno, cuja legalidade esta casa re-
conheceo; quando concedeo-lhe favo-
res, garaot1a de juros. zona privile-
giada. (Apoiados). 

O .Sr. X. da Veiga dá um aparte. 
·· O Sr. Drumond:- 0 que dizem as 
eme!ldas, que e~tllo sobre a mesa1 

]). do 5r. Fu lgt~ucio pretende remo-
ver a$ difficuldll<les, que o presidente 
4a província sentio-se unpotente para 
de~t~llar.! Retn·a da assemblea a so-
luçao da contr:oversia e entrega-a de 
·~ovo ._, mãos do governo, aut •risando 
a concorrõncia, que jamais o legi~la
dnr pretendeo. (Apoia•los e não apoia-
lf,os), 

bto seria annullar o vencido, pois 
a concurrencia estâ condemuada desde 
que a casa rejeitou o voto em sepa-
rado, que mandava abril-a. 

O Sr. Moretzsohn;-lnterpreta as 
vi~ta< do legi>la•lor, 
. O Sr. Drumond.:- A votaçã.o quo 
hoje teve lugat-, quanto ao ar t. 1. • do 
11rojecto, que se discute, revogou a dis-
l!"siçllO contida no art. 4 • da lei n. 
2815 do 2 de Outubro tio 1881. 

.O Sr. H . Sales: --Não cs1â revogada 
ainlia.Ja passou algum projectl! revo-
gando- a? o· Sr. Drumanà:--Passou ja em 2.• 
~!lesao e~Co artigo.do projocw. 
..... . . . • 

O S1-. Mo1·etzsolm.clâ um aparte. 
O Sr. Drumond:--Esto.u dizendo que 

a assem blea, tendo votado o art. 1. • do 
'j>rojecto, implicitamente não pode.acei-
tur as emenda~. que nada mais silo que 
a ~ua condemnaçllo. Seria um ab~urdo . 

NQs recunhecemos que a disposiça:o 
do art .. 4. • da l ei n. 2815, que auto-
risa o contracto do prolongamento 
com qualquer das duas estradas de fer-
ro-Uoillo Mineira ou Piao- ate à ci-
dade do Pomba, com a que melhore3 
vantHgens o!ft~recer, nus t ermo3 dos 
conto àctos extstentes e leis vigente>, 
nunca pretendeo a concurrencia que o 
voto em separado autur1sa, interpre-
tando as v stas do legislador. 

A preferencia está adstricta, segun-
do pensamo>. âs vantagens resultan-
tes dos contractos anteriores, celebra-
dos segundo as lei~ ate entao vigen to•s, 
e não' ha cuntestar que as melhores 
off'erece a União Mineira,ja proxima ao 
P..1~1ba, .e não a Piau, ainda embryo· 
nar1a. 

lito, quando mesmo se queira reco-
nht!cer o absurdo que con~agra a dis-
p •sição do art. 4. • da lei o. 2815, que 
nada mais f vi, que u.m meio engenhoso 
atloptado pela assemblea para crear 
difficul..tades-. 

O S1·. M 01'elzsohn dà u1u aparte. 
O St·. Drttmoncl:- Nunca o legisla-

dor de 1881, segundo pen~o. pretendeu 
de~.:onhocer a validade da coucessao e 
contractos opua•lo~ pelas luis ns. 
1009 e 2224 de 1876. (Apoiados e não 
apoiados). 

O .S1· • .Morelzsolm :- Revogada. 
O St·. D I'UillOnâ : -Quando ~ 
O Sr. Maretzsulu~ :- Desde 1873. 
O SI". J>rumó11á :- Nunca. 0$ termos 

da lei de 1873, à que se refere o nobre 
deputado, não ferem a lei n. 1009 de 2 
de Julho de 1859, e nem os seus t~lft!itos, 
tanto mais que temos uma lei do ·ISSO, 
que claramente rel'ogou a de 1873, CllmO 
provarei em temp••. A lei revogatoria 
não pode retrotrahir-so a ponto de an-
nullar contratos celebrados anterior-
mente (apotacfos). o que se daria,se pre-
valecc~se o voto em separado. (Apoia-
dos). 

O nobi'e depu ta do sabe que a l~i n. 
2578, de 3 de Janeiro de lRSO, reet•nhe-
ceu a concessão feita à UniAo Mineira 
para p•·oiongar ~ous trilhos até o Pum-
ba, embora concedesse essa lei favores 
ao lado do onus, que não foram aceitos: 
e essa lei nulliHcou os efftli tos que por-
ventura pudesse produzir a de 1:!73. 
(.t1potados). 

Pergunto : ha alguma disposiÇlló de 
lei ·revogando ou ~nnullando as COIUI\-. - ' 
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gr11dtts nessa lei de 1880 ! A disposição 
contida no art. -4 . • da Jeo o Ul5 tew o 
etreito de invalidar a lei de tmiO,tjue po-
sitivamente concedeu A Unoào Man.,ora 
o een proloogamen to até â cu.ladt1 do 
Pomba ·1 Não, porque, para tanto 's~ poder 
sustentar, ser:a prect~u que 11q11 t se t i-
vesse votado uma lei qu11 posl tovamente 
a revogasse, e isso nilo de rez. D11maís, a 
dlsposíç40 expressa no § 6. • do art. 5. • 
da lei o. 2815, que diz que nem a lei o. 
6-40 de 9 de Outubro de 11151, nem a de 
o. 1009 de 2 de Julho de IIS.'>9, ar,. 19, 
comjlrehendem a faculdade de cooces.;Ao 
~lo presidente da prova nela, de pnviie~ 
goos para construcçAo, uso e gor.u de es-
\ radu de ferro, com ou sem unos para 
a provincoa, é o argumento Aclli.llt~s, o 
mais robusto, de que nuuca se contes-
tara ao governo a raculdade de conc~der 
ta e~ r a v ores. (Apotados). 

Srs., a maioraa das cummissões reuni· 
do.s reco:~llece que os contr.Atos cel~bra
dos pelo governo furllm leglles qu11 o 
prolongam~ntu hojto é con~cq ucncta de 
um actl• legal e nau um CaVo r oJa as.em-
blt~a. (Ndo apotatJo do .SI', MOI·~t~svlm). 

O .S1· • .Drumonct:-A emenda qo hou-
rado collega, o Sr. M. Fulgencio, 
faz voltar a quesUlo ao seo pruxltuvo 
ponto, i:;to é, concede o J>rolunga-
monto, aberta a concuo r euciu eutre 
quaesque,· das estradas couvergentes 
vara a de O. Pedro 2. •. 

O S1·. M m·et~so/tn:-Logalis 1 a 
cousa. 

V S1·. .Dt·umond:- :\lns nós reco-
nhecemos pelo part~cd r •I ue u prolon-
gamento fui clara e legalmente conce-
dido A União i\louetra c, p•o rtauto, nâo 
podemos udmitttr a concurreucia de 
qualquer outra estrada que convirja 
par.& a de O. Poldro ~.·. 

E, Srs., desde qu& a assemblea re-
jeit •U o voto ern separadu, que con -
cluía por um projocto mantlaudo abrir 
a concurrcncia entre essas duas es-
tradas de r .. rro, nao pode e nem dtJve 
hoje, embora esteja este prujecto ainda 
em 2.• discus~ao e tenha !lo ser sub-
meUido à 3 •, approvar esta emeotla, 
que é uma nega:çao do quo ja fiz .. auo •• 

Sr. pres dente, est.1 dt$CUS~o ja vae 
se prolvngaudo d~mais, por issu vou 
resumir. 

A assemblea, rejeitando o voto em 
sepa radv, e tendo votado em 1 • e 2 • 
d·~cussllo a mataria do art. 1 • do 
projtoeto elaburado pela maior ia das 
cowmi;SÕO$ reuuidaK, que mauda re-
vogar a disposição do art. 4.• d .• lei 
n. 2815, p"r absurda, oao podo hoje 
ter J>rocedimento diverso, nau pode 
lazer .visorar mai.s a disfosiç&o da re-

., ' •• J 
!er ida lei n. 2815, que 4 o qu& ip~· 
tend., a emen.ia do S. l!'ulg~ncio. • 

V" mo:~ ma forma, a 11mt:nda do 110-
brt~ deputado, o Sr . . Ol,egario, qu~•u
tot i·a , o prestdeoto . da provon.úia a 
cuoce~er um prolúu_gllmeut<,, que ' as 
COWUIIS>óea entt~ndi)Ul q Ull ja 88"' 'te>n• 
coLlido, em . virtude Je cuuLI'llto~. que 
DAo punem. ser annullado11 por 1:111a 
casa, jl()t que !orao c..l.,bradva 1~
muote, tambem nAo J!olle ~H~r &lkll\a 
por uó~. · 

O vnrecer das commiss4el reuoi~as 
garaute o prol •. n~&mt!nto que a emen-
dll 11utol"i.sa. Et• no qu11 ·divergim'bs. 
0$ cffua tos ~ilo os me.mos, mas lll l:ãn-
sas do versas. . • · ,., 

O Sr. Olegat·io:-A. minha emenda 
favoreoe a Uut~W-Mioeira . \ 

O.Sr. Drumond:- Cumo eu vejo·~e 
S. Exc vreto:nd., f ,o zer legal a-·garan-
tia de jui'Qll até OOO:~Gp.lra •a 
cou~trucçAo do pru!.•ngameDto o qlle 
acho justo, vou of1'11recer um~ sub-
emenda, que conc•ha aa co"sall (li). ·: 

Curo esta emeuda ilcAo: o prolonga· 
mentu conceDido lot~almttnte â l:Jiulo 
Moneira autur.sado pelat casa, quaddo 
devia ser r.:conhecído, concedida >a 
garanlia ele JUros e elevado o capttel a 
3,000:000$. . . 

l'vr c:•LB sub-emenda flcllo concedidos 
a O•la í urro- via os weaus nec:88llanos 
para que po:ssa prolongar O<~ seus &ri-
l hos o evotatruus a po~3tl.ulodctde , que os 
nut.oo·us deputaJo~ r eceiil .. , de eucliel"o 
mul-a de favor~s e:x:travl'dtltar.oil.' 

O Sr. Morelzsonn:- NAo po~:su áeei· 
tal·a. • 

O S1·. Dr umond:-Coucluo, diz<~ndo 
quu u:1u a~ttamo:; a~ .,m.·n•las e envoo 
a meS<~. a mtuba, que me p orcce dogoa 
da a.:eo taç!Iu <la ca:ra. ( M uilo bem· 
muito bem). ' 

:ir. t•r~~~ dente, como a hora esoá 
q uuso esgotada, peço â V, .l!:xo. que 
c.wsult., à casa st1 concede a sua•]lroro-
g~çâ·• alé se votar o art. 2. • • 

E' al'vtuda e entr~< cunjunctamente 
e111 ollacu~au a :seguinte-

Emeuda. 
Accrescenle· :oe ao ar&. 2 •: 
Focaodu-lh11 garaoLtdo o juro de 7 % 

sobre a quctutlll de 600:000$1 t~levado o 
capL&ul da companhia a S,OJO:OOO$ 

:iula dus ~es.ões, 21 de s~tetubro de 
183~.-Drumonct. '· 

(O .Sr. JJurào de Ooromanclel dein 
a cadet ra da pre• d .. nc•K, q u11 é occa• 
P"da pülo Sr. tlice presidente). 
, u lltr. Henrique ..._le•a (l"t&o 
temos o seo,discurso). 



O &r. Darão de CoroJDan· 
dei:-Sr . presidente, tendo eu votado 
coostaotemeote contra o projecto, que 
ae discute, tendo, ainda mais, feito 
cooaígo tr nas actas o meu volt! para 
que seja elle bem couhecido, julgo in· 
dispeosavel explicar o meu proc.edi-
meoto, aHm de que ae nllo diga que 
aou hostil ã empre:r:a-Uníllo Mineira. 

Nesta questlo, Sr. presidente, eu en-
tendo, como o nobre deputado, que 
precedeo-me,como muitoa outros mem· 
bros da casa, que alo dev .. haver poll-
t ica (muito bem da minoria). E' uma 
queatllo puramente ecuuomica, em que 
deve ficar livre a cada um deputado 
votar como entender que mai~ con· 
vem aos interesses publicos. (Apoia· 
dos; muito bem). 

O Sr. Drunwnd:-Eu observo A V. 
Exc. que oioguem estã fazendo ques-
Uo política. 

O Sr • . Bar4o de Coronwndel: - E' 
esta a n @io porque oa votação des-
te projecto me uoi ãquella bancada 
(aponta para o lado da minoria). 
Mas, nlo ae auppooha que hostil!so a 
compaohia- Uoiao Mmeara-; ao coa· 
t rario, tenho desejos de favorecei-a, de 
modo que os sacríftcios feitos pela pro· 
vlncia até â prestnte data possllo ser 
aprovei lados. 

Nllu entro mesmo no litigio, que por 
ventura poss1 .Jar-se rnt re efsa compa· 
nhia e a Piau; procurarei sempre diri· 
gir-me pelo; princípios de justiça (mui· 
to bem). 

O Sr. Drumond:- Como todos nós. 
O Sr. Burão de Coromandel: - C 1mo 

en~ndo que procetlurn todos os nobres 
dapuudos. (Muilo bem) 

Votei contra o pr-'JOClO, Srs., porque 
julgo que eUe na·Ja garante â compa· 
nhi~~o, ao P""><> que tende a sanccionar 
ill<>galidades, cumo sojdo as coocessões 
feitas pelo Sr. Meira do Vasconcellos. 

E admira que os nobres dt!putados, 
que tllo zelosos, tllo ostrem~cidns de 
amores se most rao pela companhia-
UniAo Mineira-, se contentem com este 
projecto, verdadeiro presente de gre-
gos. 

Que silo illegaes os a c tos do Sr. Mei-
ra de Vasconcellos, em relação a esta 
empreza, prova a lei,cuja revogação se 
podo, e para a qual concorremo~ os de· 
pu t~dos d i~idtmtes do anuo passado, 
entre os quaes cuntavamcs o nobre 
deputado o Sr. Drumond, que tembem 
entendia que o presidente nll.o tinha 
competencia para praticar taes actos. 

A )XIIDJIIQbia Q q llo Aligeira Uqba UID 

privilegio concedido pelo governo para 
prolongar os seus trilhos ~&té o Pomba, 
Este privilegio era legal. (Apoiados e 
1140 apotad.os), porque os presadentes de 
província esliverlo de posse dvssa fa· 
cuidada. 

O Sr. H. Sale$:-lllegal. . 
O Sr. Barão de Co,·omanclel: - 0 que 

é verdade é que esliverAo de posse, por 
mui U> tempo, da faculdade de conceder 
privileglos para estradas de ferro, sem 
que nloguem lhes contestasse esse di· 
•·etto. Ku mesmo, quando estive na pre-
sldencia,6z uma conces1Ao destas a Gen-
til José de Castro, e entendo 9 ue proce-
di de conformidade com o dareito. 

Portanto, o prtvileglo da União Mi· 
neh·a para vir ao Pomba nada tinha 
de consuravel, mas o que nunca se vio 
foi uan presidente conceder garantias de 
J u rns (apotados); o que nAu se pode to-
lerar é que um presidente, por sua pro· 
pria e unlca autoridade, revc>gue uma 
lei. praticando actos Inteiramente con-
tra rios a essa lei. l:'ols bem. o Sr. Mei-
ra de Vasconcellos fez tudo Isto: con-
cedeo garantias de juros sobre o capl· 
tal empregado no prolongamento da es-
trada; desviou de seu destino a quantia 
de 600.000$.,que por lei expressa erAo ap· 
pllcados l construcçAo do ramal do .Mar 
d'Hespaoha, e autorisou o seu emprego 
no prolongamento para o Pomba. 

Tmha S. Exc. competencia para i~tof 
NAu; e po:s, sa.o nullos esses actos, nul-
las es~as garantias. 

Em vista disto, comprehende a caSa 
que, d~seJando eu manter a precisa co-
herenctu! não poss~ adoptar o projecto 
quo . e dt~cute , proJecto que na minha 
npinillo nada garante, apenas procura 
encobrir illegalidades. 

NA_o sou ho:tal l companhia União 
M nctra ; deseJO que e ala prospere e 
~oceba favores da província, mas quo 
IS!O se faça legalmente;o nestes termos 
aceito a emend~ do Sr. Olegario, que 
consulta perfeatamente os intd.resses 
da emprczH (apoiados), ao mesmo tem-
do que legali>a o quo a té esta daea é 
illegal. (Apoiados), 

O Sr. Drunwná:- NAo apoiado. 
O Sr. Barão de Coromandel: - A 

em?uda concede â compaahaa garantia 
de ;uros •. que E:lla não tem (apoiados), 
tanto a~s•m que, mesmo convertido em 
lei osto projecto, sendo eu presidente 
d~ provincia, .n«o pagaria oa juros, que 
vtes~e mo pedtr a em1Jroza. 

O Sr. Drumond:- EIIa vlri11 l u-
serublea. 

O Sr. Ba1•ãod~ Col·omande/:--B,m, 
havia de voltar â assemblea, que é o 
poder competente. 

Vê, fortanto, V. Exc., Sr • . irtsi• 



ANN I'-ER. 

•lente, que nós, que parecemos hostis (, 
Unino Mineira, somos os verdadeir•IS 
advogados dos seos interesse!. 

Devo, porem, declarar que estou em 
pieno nccordo com os nobres depul.lldoll 
os Srs. V e•g11 e Henrique Sales,•tuaoto 
ao procedimento que devia tt!r a &l!SGm-
bloa no caso vertente. Eu entendo com 
SS. Excs. que n assomblea devia li-
mitar-~e a iuterpretar a lei, orde'nando 
a concurrencia. (Apoiad.os). E ~ s-irn, n 
emenda offttrecida pelo oobrtt depu1aJo 
do 111.• dlatricto é a que muis •asouvol 
pllrece; mas adopto a emenda do Sr. 
Ologario, por que acre.1•to que a es-
trada do Piau nAo fará q uG:!tHO, nAo 
entraru em concurrencia. 

O s,·. X. da Veiga:- Nesse caso n 
Uniao Mineira fará. 

O S •• Da,·ao de C01·omandel:-Por 
conseguinto,julgo que n assewblea deve 
aceitar a emenda de que íallo, se quer 
proteger a Uoillo Mineira. 

Touho concluído. (Muito bem). 
(O Sr. BardfJ de Coroman!lel occu,:a 

de novo a ca<kira da presidencia). 
O Sr-Gnt~ta"o Penno:;...sr. 

presidente, a111d11 b:m que parece ha· 
ver flcad•1 bem claro, pelas declnra-
ções r~ilas h a pouco, que nesta q uestllo 
nós nilo pisamos o terreno onca11ecent·J 
da poli t .ca (apoiado do Sr. Drumon_d), 
e que, extern ,odo com a max1ma 
is ·ação de espírito a sua opiniilo, c~da 
um do DÓ$ deve ter s.>mente em ~~.ta 
con•ultar os interesses da província. 

Resta,porem, mais algumi\ cousa qu0 
deve nos merecer resp~1to: os dl rei tos 
adquírill~;s pela compauhia- Un:llo M:-
ueira-. om vi rtude de contratos quo 
forno celebrado1 com a pt esidoncia e 
(lue. se neces~ltAsStlm du promulgaçliO, 
estavilo plenamente homologados p·•la'l 
leis que fuzem par te da collecçao do 
anno pJl!Sado. 
t Sr. presidenlt>, n!lo se acha'ldo na 
ca?J tnl o no~o distioclo collega, o 51'. 
Dr. B•as For te•, e havendo o out ro 
membr·' da commisslio de poderes, o 
nJbre deputado re$ideote em Juiz de 

: F.~ra, o Sr. Dr. Miranda Ribeiro, feito 
a declaraçlio, quo muito honra o aeo 
caracter (apoiados), de ollo poder,pelt s 
m 1tivo1 que expoz, tomar parte MSta 
q ue~tilo, comprehende ~· Exc. quo, 
com quanto reconheça a mtnha ab~oluta 
in~umc;encia (nao apoiados)para tratar 
de queoti!o de l.llota monta, fugir oeste 
momento da tribuna seria procedt· 
mento censuravel, se não Cosse quasi 
um aclo pusillanime. 

t rermitta tambem Y. Exc. ~ne, com 

o maior respeit~. eu faça uma peque-
na censurd, senão um ligeiro pro-
testo, pelo modo porque o anoo passa-
do a assemblea fez consignar como lei 
da província o § 4. • do art. 5 •, lan· 
çando assim o pomo da rliscordia, 
Cllusando um conft•cto, que hoje appa-
rece, qne voltará amanha e que ~erA 
pur mu:to tempo uma q uest!lo a venti-
lar-se, com prejuízo para todos. 

Como sabeis, Srs., o § 4.• do art 5. • 
da lei n. 2~15 estabelece duas dispo-
sições antinomicJs (como reconheceu 
o propr io Sr. presidente dl\ provinci& 
etn seu rtllatorio). porque a mesma di .. 
pooição que manda respei tar direitos 
udqu1ridos é a mesma que, por outro 
lado, manda estabelecer concurso en-
~re duns compaohias ! 

Sr. pres1deote, ~te sy. tema de le-
gislar sobre estrada.s de fer ro é um 
mui antigo e quasi que inlluravel este 
sy-temn de confttcciooarem -se I ois ta o 
importanh·s com alguma .. .. precipi-
tnçJ1o. 

Quasi que ia dizendo-com alguma 
leviandade. 

E~te mal na:o êsó da nosso provinola, 
vem de cima. Lembrarei npenas um 
fact·J característico. 

Qunndo S9 Lratava dl\ grave questllo 
da di recçAo da estrada d'l ferro de D. 
Pedro 2.•, uma voz autorisada, porque 
era patrioLica,combateu por muito tem-
po (l{lla imjlreosao ioc?oveoieote traça. 
rlo daquella G:!trada em procnra do 
ltio da, Velhas. 

Cans1do, porem, porque rocoobeceu 
que om nosso paiz as opiniões emítti-
dns livremente na impron~a. ainda 
com a mais completa isenÇiio de espi· 
rito, na:o têm o mooor pe!o nas deoi-
~ões do go\•erno. lembrou-se a pessoa 
a quom me refiro de, autor1sada por 
antiga amisade, escrever ao entao di-
rect .r lia estrada de Cerro de D. Pedro 
11. o finado Mariano Procopio,algumas 
carta!, em que di;~culia a ques tlo mais 
livre o d~ fogadamente. 

A olli\S respondeu o poderMo dire-
ctor. ., Os embaraços que enconLro na 
diracçl!O da estrada de ferro para a 
gargant l rle Jo~o Ayros >ão nutras 
tantas varinhas, que eu vou quebrando 
com pruzer, umas após outras •· 

Consnmmnu-se o erro; imprimio•So 
na direcçãoda estrada esse traçado,que 
vai ~eguiodo i1 custa de tnnt.1s &a· 
crificios do Estado, e hojq, senhores, 
hoje é o proprio ministro de agrieol. 
Lura l}Ue vai dizer na tribuna: o tra~ 



çado da Pedro 11, de J ulz de Fora em 
diante, é uma pura perda ! 

Sr. presidente, c:;osultaram-, a men 
ver. bem, os interesses da província 
os com missões de podore1 e obras pu· 
blicu, de uma das quaes tenho a honra 
lle fazer parte, quando formulttram o 
art 2. •, garantindo o direito da Un1Ao 
Mineira de prolongar sons trilhos até 
Íl ci.:lade do Pomba. 

Eu nllo desejava, Sr. presidente, 
fazer o parallelo entre as doas com· 
panhias; tenho aqui documentos e por 
elles vê-se quu a princ1pio es~a estrada 
de ferro-Piau-contentava·se, com o 
seu pequeno cap1tal do 800 000$000, 
a lavar seus trilhos até o Piau. 

Ja nesse tempo a Uniao Mineira, ven· 
do garantidos seus dire1tos pelos con· 
tractos celebratlos com o governo pro• 
vi u:hl , caminhava desass •mbradamen· 
te em d•r e;ção do Guarany. 

Como, poi:!, Srs., poderemos nós 
hoje auxiliar a cllncurrencia eotre as 
duas estradas, se os argumentos em fa· 
vor de u•na sao tão grandes t.1 tão va-
rios que eu sinto-me qua1i impO$S!b li· 
tado para desenvolvei-os, mesmo atten· 
dendo a que a hora se acha adiantada 
e que oito devo abusar por mui1o tem· 
po da aHenção dos meus collegas' (não 
apoiados). 

Devemos, em I.• lugar, notar , Sr. 
presidente, que, tomando-se a estaç4o 
da Serraria C·>mO· ponto forçado da 
chegada de todas as meroador1as con· 
duzidas pela estrc1da Piao ou pela Uniã> 
Mineira, o trarui to por esta é mais cu r· 
to 21 k1lllmetros do que pela do P mo. 

Devemos lambem lembrar-n..os de 
que, em \'irlurle de uma permossâ'l do 
govomo geral, todas as es tradas de fer· 
ro particulare~,que se entroncarem na 
de Pedro n e que rO<'·tlberem as suas 
mercadorias 100 k1lomclros alem de 
sou punto d"l entroncamento, t(lm nos· 
ta um abatimento de 20 %· 

A' vista distu, Sr.i., o o affirmo ba-
seado não só em boas infurmaçõ~s par· 
ticulares,como em artigo:; da imprensa, 
quo nao forão conte.t,ulOI, nota-se que 
uma arroba de mercad.,r :a embarca· 
da na União Mineira tera forçosamen-
te uma red ucçAo, em r .. v r do -exporta· 
d11r. de m·lis de 200 1 eis. 

Estas qu~stões 6 que são a.s questões 
serias para nós, porque dizem respeito 
dlrectamente aos interesses da lavoura 
e do commerc:o. (Apoia®s). 

Alem disso, como eataboleoer-se uma 
concurrencia, entre a P iau e a União 
)lineira, cuj01 tr11balhos est«o ,.penas 

a 18 kilometros da cidade do Pomba, 
qunnd•l n Piao consta-mo que nem ao 
menos pode conseguir que se faça toda 
a L• entrada das acções tomadasf 

Ora , so a Piau Cllmeçou nesta casa 
pedindo, como tenho presente o seu 
1. • requerimento, apenas um privilegio 
para levar seus trilhos a estação · do 
Piao, proximo do Taboleiro; so o seu 
proprio capital de 800:000$000 prova 
a sua intenção; como, poi~ , ella pre-
tende hoje cons iluir-se em estrada 
principal, atirando a UniAo M10eira 
r ora de seus i nt .. resse., e de seu des-
tino natural, que é a cidade do Pomba1 

Ti v e a paciencia de estudar um pou-
co, do examinar as questõe~ que sus-
citllrlto-se o anuo passado nesta ca~a, 
rolntJvamenie a e;te assumpto, e con-
venci-me do que a estrada Piau em 
mais do 15 kilumetros p~assa por 
terras completamen!e íogrataa, que 
nadn produzem. 

Portanto, de um lado temos uma es-
trada de ferro que ja apresenta uma 
renda liquida de maiN de 4 l/2 %, e que, 
de um capital de 2,69():000$000 s6 custa a provlncia 62:989$920, sendo que. por 
Informações fldedigna.s, estou crente que 
dentro em pouco t.:mpo nllo custará um 
real aos cofres provinc1aes pela garan-
tia de juros. De outro lado, temos uma 
estrada de f<~rro com cap1tal lnsignifi· 
cante, na~ circumstanclas em que fiz ver 
á casa que se acha a do Piau. 

P••r11111to, como membro, ninda quo o 
menos competonte (não apotatlos), da 
com1uis~âo de poderes, não posso deixa•· 
de ueclarar qne só aceito o art. 2.• e 
nenhuma das emendas apresentadas. 

E'!la questão, Cllmo V. Ex. sabe, Sr. 
presidente, tem um lado juridico e outro 
economico. que affecta o~ Interesses 
muito serios da província. 

Pelo lado juridico, onda direi, porque 
ha poucos dias o meu honrado collega de 
commissllo, o Sr. Dr. D. Fortes, pronun· 
ciou um discur::o, digno do elogios pela 
sua concisao e pela argumentação cer-
rada e logica com qua combateu prelen-
çõe~ dosarrasoadas, que pretendem con-
trariar direitos ndqumdos. Por isso 
peço permissão á V. Ex. para dissonaf 
das emendas que foram apresentadas ba 
pouco, rogando tarubem á V. Ex. e à can 
que me desculpem, se me attrevl se tive 
a temeridade (não upolad~s) dÓ envol~ 
ver-me oeste debate. (Multo bem; muito 
bem). 

O Sr. S. Fen·az : - V. Ex é ouvidB 
sempre com muita attençno. (Apotaàos). 

O 8 r. C laudio: (1'\ão temos o se~ 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra1 eMorríi·Se a discussao, 
• 



O Sr. S. Cecilia requer c obtem quo 
a votaç4o seja nominal. 
. Procedondo·se a esta votação, é re-
je:tada a emenda do Sr. Manoel Ful-
genclo o appr.•nda a do Sr. Ol~gario; 
ficando prc~judic'1dos o artigo dn proje-
cto e a emenda do Sr. Drumood. 

Votarão a fav .. r da e.mt1oda tio Sr. 
Manoel F u lgencio os S!'s.: 1:1. Sales, 
Fulgencio. Menelio, ;-lelson, Vo1g~t, 
Peixuto, Kerdc•le, R. da Luz, T. da 
Motta, Claudio Duarte, Velloso e Mo-
retzs••hn, e contra ella os Srs.: Olega-
rio, F~rr~7., s~na, Drumond, J.,sé Ru-
floo, l\1. Faustioo, Zacarias, Navarro, 
R. Franco, Lemos, \VenCIISlau, Juao 
Lciz, PatxiiO, Santa Cec.lta, G. Penna, 
S. Reseode, A. Cesario, V. Cdé e u ... 
r .lo de Coro mandei. Votarão a fot vor 
da emenda do Sr. Olegario os Srs.: Se-
veriano de Rosonde, Fulgencin, Mene-
lio, Nelson, Veiga, S. PtHxot••, Kerdu-
lo, R. da Luz, T. da Motta, C Duar-
te, A. Velloso, Moretzsohn; · Zllcarias, 
M. Fau6tino, H. Sales, Ferraz, Olega · 
rio, V. Cufé e Bnra:o de Curomandcl, e 
votara.o con•ra ella os Sra.: A. Ccsano, 
Sena, Drumood. J. Rufl.oo, Nuvarro, 
Rocha Franco, Lemus, W ~nccs tau, J. 
Luiz, Paixa:o, Santa Cecil ia e Go~tavo 
Ponna. 

Apresentação de projeclo. 
E' J:do o ni a imprimir o seguinte. 

N. 304. 
A 2.• commissão do~ fazenda, A quo 

foi prcsen te a representaç.<o da veno-
ravel ordem 3.• do N. Senhora do 
1\l•IDto do C:•rmo da cidade do Sabar:\, 
solloitanclo desta assemblea uma quota 
para auxilio da conclu~ão das obr·as 
de suas catacumbas, é de parecer quo 
seja attondido tão justo .pedido, ado· 
ptando..,..o o segumte proJecto: 

A assembloa legislativa provincial 
de Minas veraes decreta: 

Art. unicn. Fica o governo aulo-
risallo a de!pender a quantia de 
2:000$000 como auxilio para a con-
cluPAO 1las catacumbas da veneravel 
ordem 3.• de N. Senhura do Carmo 
da cidade do Sabarà; revogada' as Jis· 
posições em contrario. 1 

Sala d11· commissõe~, 2l de Setem-
bro do 1 88~.-X. da Veiga, Paixao. 

Sendo dada a hora, o Sr presrdou to 
marca a ordem do dia seg.uíute e le-• vanta a sossào. --
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SU!ItMARIO.-aXPEDIZI<TE.- 1 .• pan• da o,._ 
d., do dia.- 2.• leítora de projeeloo.- Pro-
posiç4o olo uocciooada. Ob4orvaç6ea do 
::ir. l'oisoto.- Rodac:çio tlaai.- 0Tçameo1o 
provioeial. DW:uraoo doa ::ira DrumoDd, 
:\liraoda llibeiro, e Paillo.- EacorramoJI-
Io da diocuuio.-Projecl<lJ,o , 
A's 11 horas e meia da manbll, feita. 

a ch:lmada, achão-se preseo tu~1 34 Srs. 
d~pu tados, faltando 011m cau~a pa•·tici-
pada o Sr. A. do Amaral e !\11m ella. o 
Sr. Bras Fortes. 

Abre·se a sessl!:o: 
E' lida o approvada a acta da ante-

cedunte. 
O Sr. 1.• Secrela1·io, dà conta do se-

guinte: 
E X PEDIE!<'I'P.. 

Officios. 
Um da camara municipal da Leopol-

dioll, dando as informações pedtdas so-
bre a transferencia da fazenda do Pe-
dro Anton1o Furtado.- Fioa sobre a 
mesa. 

Ou lro da camara municipal' do Sa-
cramento, enviando uma represen taQIIo. 
para coucess!io de privilegio a M•guel 
Gunçal ves Borges para couslrucç4o de 
uma ponto.-A';~ commíssõe~ de pode-
res e pon te.s e estrada~. 

O S1·. ilf orelzsohn, envia á mesa um 
requerimento de Ju~é Manuel F .. rnan-
des, pedindo transfereocia do aua fa-
zenda da freguezia do c.lambà.ll para 
a do S. José do Barroso.- A' cummís-
sllo de esta ti' tica. 

Represe-ntâfão. 
O Sr. G. Penna, env1a :. m~a uma, 

de d1ver.o~ eleitores da l'arocbia do 
Pomba, tiObre a conveniencía du pro-
lonMamento da estrada do forro - UuiAo 
Mureira - até aq uella cidade.-Ftca so-
bre a me•a. 

Nao ba pareceres de commiss<íes. 
V~o n mesa, é apoiado e rejeitado o 

aegumte-
Requerime71lo. 

Requeiro alt.er .. çao da ordem do dia 
d'amaobã, sem preju 1.0 do requerimen-
to do Sr X. da V uiga, afim de que 
teu hão 1. • discus>ão os t•r<~jentos ns. 
112, 113. 118, 128, 135, 137, 149, 15 1, 
151. 162 176, 181, 1$, 199,201,215, 
219. 249, 252, 253, 254, ~55. 259, 268, 
2Jg, 2--10, 2'13, 287, 290, 291 e 292, o 
se houvsr tempo-2 • dità dt.s de ns. 

'27, 3 1, 52, 56, 59, 70 o RI do corrente 
ann••· 89 do 1878, 3:2 e 199 de 18i9. 

Sala. das sessões, 22 de Setombro' de 
18!!2.-5anta Cecilia. · 

I. • PARTE DA O RUEM DO DIA. 
2.• leitura de proj&:ros. 

Tem 2. • leitoral e ~lo Jnl!&dl)e o~ 



UIO 

jectos de deliberaç1io, os de os. 2;)5 a 
304. 

Proposi#o mio sanccionada. 
Entra em discus~liO o parecer n. 42 

relativo á proposição n. 8842. 
O Sr. Sales P e lxot.o :-

T..,rei sempre summo prazer, Sr . pre· 
stdente, todas as vezes que me couber 
a subida honr a de advogar, nesto re· 
cinto, causa de merecida justiça. 

Sra. , o parecer da commiss!O de 
leis oao ~anccionadas, posto em dis-
cussllo, o qual diz respeito i ap.>sen· 
tadoria do professor publico de in· 
strucçllo prim~ria da cadei ra de 2. • 
grão na cidade da Januar ia, é um da· 
quetles que judiciosamente tem sido 
dados pelos sous illustrados membros 

Sr. presidente, a roedida que a as-
semblea provincial tem tomado, na pre-
!ente legislatura, de acabar cum as 
aposentadorias do professores que nllo 
co~otão o prazo legal de seu mugiste-
rio publico e effectivo, parece-me ter 
r .z4o de ser , uma ve1. que consulta 
os interesses de nossa província, a 
qual precisa achar-se sempre em po· 
siçao de c rear empregadoJ uteis. 

:-leste sentido foi com satisfaçllo acei-
to o pr ojecto que crêa um monte-pio 
obrigatorio para os empregados pru-
Yiociaes; mas, Sr. presiduute, desde 
que ainda ha lugar ã reclamações de 
direito, como, por etnquanto, não fora 
supprimida das nnsia8 colh:cções essa 
instituiçllo, nó~, os primeiros membros, 
tllhus da eleição directa, não podemo; 
deixar de accedor a um ou ou: ro po-
dido, uma vez que tique pruvada a ~ua 
j~sti~a. 

Sr.i., sou intei ramente insuspeito 
p~ra ad; gar a cauu du dist10clo pro-
Í.lli>Or da Januaria, tle cuja apos:ota-
doria trata a lei que se discute; insus· 
pe• to, digo, porque infelizmente hoje 
tudo quanto se far. ó Hltribuido a sen· 
timentos politicos e o Sr. J, ilo Gual-
berto de Carvalho milita sob a ban-
deira ltberal, â qual ~ompre p: rtonceo. 

O Sr. Pai3:ão:-Nestas questões não 
se altende ã politic'l. (Apoiados). 

O Sr. S. Peixoto : - Drgo eu que,attri-
bulnrlo-se hrrje tudo â polttica, desde que 
tteclaro que o professor om questão é li-
beral, e sendo eu ja bem conhecido como 
membro do parttdo conservador, estou 
iAento de sor averbado do suspeito, advo-
gando a aua causa nesta nsserrnblea. 

O Sr. C. Sena :- V. Ex. deve attender 
que convem acabar-se com essas medi-
das a beneficio dos cofres publico•. o Sr. S. Petmoto: - N4o deix<> de at· 
'~ode r aos beneficio~ dOI corres publlcos, 

uma vez que lenho votado e continuarei 
a vutar contra essas medidas, que não 
baaeam-se em verdadeira justiça. 

Sr. presidente. a aposentadoria desse 
professor é a mais justa que so pode lma-
gtnar : como alia bem poucaa terao sido 
concedidas por esta casa. Na legislatura 
pamda. como consta dos anoaes, foi 
submettlda aqui uma representação de 
seus numen;sos discípulos, que pediam 
a sua aposentadoria como uma bem me-
recida coroa de seus relevantes serviços. 
A a.ssemblea tomou-a em consideração, 
legislando sobre o assu1119t0, mas o pre-
sidente da província negou sancçllo. 

O Sr. João Oualberto de Carvalho, 
Srs., é um homem valetudinario, que ja 
C'lntará 70 annes, mais ou menos; que 
exerce o magisterlo etrectl v o a 19 ou 20, 
com lmmenso aproveitamento por parte 
de seus a lumnos, e que so pede que !e 
lhe conte 5 ou 6 annos de ensino parti-
cular, com grande provetto da mocidade 
d..~quella epocha. Tem sabido de sua es· 
cola, Sr. 11residente, muitos moços que 
hoje eao aproveitados em diversos ramos 
do serviço publico. 
E~ ta assemblea ja tem concedido apo-

sentallorlas a muitos outros professores, 
C'lmputando-lhes o tempo de maglstario 
particular; mesmo no biennlo passado 
foi nestas condi~ões 'poseotado o ctda-
d4o Antonio Lutz Caetano da Silva pela 
lei o. 2788 de 24 de Setemhro de 1881. 
Ora, Sr. presidente. Dâo sei porque a lei 
deva favorecer a alguns de preferencia 
a outros que, como este, se acham em 
mal$ justas condições por seu lastimoso 
e~tado 

Se assim é, parece-mo quo nllo deve-
mos hes1tar em conceder csto (a vor ao 
yell~' professor (apoiados), porque a 
J usltÇ:l del"e ser iguul para todo3. 

Alt'm das razões que acabo do apre· 
SJntar em favor do Sr. João Gualber-
t > de Carvalho, accresce, Sr. presi-
dente, que tem ello em sua compauhia 
a sua amada consorte, que lt,L 1 O annos 
solfre de ~lien~ção mental e po1· causa 
deste torrtvoltncommodo, o impede de 
grangoar os meios do subsisteocia no-

• • cessartos para pa.~su o ultimo q"artel 
de sua prec osa existencia, a qual , .am 
sua melhor parte. e~tragou-se em be-
neficiar a mocidade no culto das le tras, 
para o que sempre mt•strou uma dedi-
cação pouco vulgar. E' om8m, Srs., 
UtD pobre velho, _Ja caoçado de prestar 
relevantes servtços A província, na 
despresada zona de S. Francisco com 
a diffusâo do ensino em todas as ~ma
das da soei(dade; precise, pois, des-
cansar. Eu, coohecoodo-1> de p· r o e 
aabendo que não ba para ai nenhum 
meio de subsistencla, fe~o a•1s meu~ 



nobres collogas pat'a que, votantlo com 
just1ça, ao m~no~ os 2 terço~ dos iUus· 
trad~ membros fação que a assemblea 
estenda-lhe $U& m<lo e corôo os seus 
serVIÇOS. 

O Sr. Dr"morul:-E' muito just.a a 
sua cau~a . 

O .St·. S Peixoto: - Assim, pois, Sr. 
prcsadente, sem ma1s cousidoraçõ..s que 
ju.tiOq uem, purq uo julgo sulficulute a.$ 
qUO louhu ftMO, >COIO·Ille CO riO d., que 
aquellu d1·lincb prut'ussor se1·à lnuem-
nl>aúo, pela assern ~lua, de sua dedicação 
e esmero uQ de.empeuho do caq;o que 
exerce com approvaÇdu deste parecer. 
(Multo bem!). 

E•wurrada a discussão, é npprovado 
o paret:or. 

Redacçdo final. 
Entra em dlstUs•llv, u é se:n debate 

appruvada, a do projoclo n. 12G' d., 
ll!79. 

Orçamento prooincial. 
Co:~tinua a 1.• d .. cus.au du projacto 

n. 28g, que orça a rece1ta e fixa a •los· 
peza da t>ro vinci~ p.tra o excrc.cio de 
l88t a 1683. 

O 8r. Drumond:- Sr. presi-
dente, o t• rojecto que su di!IJale é de 
intUillVtl nece,sidaue, da ma1or trans-
Ct~ndoncia e merece toda a atlençao da 
casa, por SIHDiricar o sacr i6c1u ·:lo PJ VO 
que nós rcp1 eseoLamos, cba•nado a cu o· 
tr.bu1çt10 que a provmc1n delle ex1ge 
para a sat1sfa.,:!lu 1las n~-c~ssidados pu-
blicas. 

So em tudos os tempos fori!o sempre 
intcrdssuutos e d •guas da mu10r mtltli-
t.çáu a d1scuS>ã~ o voLaçàO do pru-
jec~v quo orça a rece1tn put.llca, e tiXJ• 
a úaspeza, cresco elo puuto hoju a lrn· 
portnnc1ada sua di~cu.,;àu, porque a il· 
lustra upiJO·ição tom lançado 1uã~ do 
to:lus os meio$, eml'r.-gado us ma1ores 
esforçus para convencer à assd1oblea 
e á pronuc a de quo desgraçado é o 
esLado de nossas nuunças, o quo, S• n:iu 
pozennus um cravo ua rolia. ua.dt>Sye-
zas quo fur~m votadns, trt$US•1mo será 
o uO>bO fu Luru, e um at.y-mu m~douho 
se ubrirà dianlo llo nó~ I 

O ~~·. Jlf. Fulgencio:-!nfelízmeute 
é exncto. 

O S1·. Drumoncl:- Represcntnnte, 
embora o mais humilde, na pr1moira 
cummissll.o de f11ZOndu (não apo1udos) 
eJtou convencido ria que tllo desgra-
ç.tdo, corno .e pinta, nao ó o O•tadu. do 
nos.as finanças, que,se não é llseugdlro, 
si uílo IJ prospuro , toda.vh1 uao nos 
deve incut ir tur rores. . 

VG v. ~c. <iue corre-me, poli!, a. 

oiJrigaçilo ti& aprosenh.r â casa os ele-
menLo• em q ue mil ll r mo para dizer 
que, pela procedenc1a das razões que 
pesão em nos'o e~pirito, nao deve 
ella vac1llar em vou:tr a dasjJCZa que 
a commissao podo no pr<ijocto,nao deve 
u·epidar om votar o. r eceita co1uo se 
aclm calculada. 

Sao eloquuute$ os dados em quo se 
fir ... ou para creu r e:~ te p• ojuctv, taes 
que ullu podem ser atacados com van-
t.ugem pula illustre upposio;<t.1, d .. muns-
laauvv~ du qu~: a receu.a, sendo exce-
der alguma cou·a â ctíra calculada, 
pdo aMI0$1 pelo exame que f11Z dt! ~a 
uma da:~ suas ve1 bas, ba de nus dar os 
recu1·sus pruo:isos l'ara a satl:~façàu das 
neccs:nuudus publicas. (Apoiaúv$ do. 
maÍV1'1a). 

O Sr. M . Fulgencio: - Nilo apoiado. 
U :w. Drumond:-.Muu collega, eu 

não actH to o :~eu-ollo &j•OÍitdo- tlo linte 
ma.o. E.vere quo eu desça a dellluns-
Lração tla:s base:s du es tud.ll dos da·los 
em que ~o baseou a comwissao para 
formu lar o projecto nos L .. rmo:~ em que 
u fez, o V . Es.c. se couvcncura d11 pre-
cqut .çao o lmproc.:doncta do seu- nao 
apoiado. 

v tir. M. Fulgencio:·- Ja fortto des-
trutuo:~ l'ola opp s1çao. 

v ::l?'. Drumoud:- Eu me encarrego de 
fazel·o huju, e, curou a questao. pua· sua 
na.Lur .. , a,llomandaaLtuuçao, porque ver-
sa subr11 e1fras. pt>ÇU que não st1 me in-
terrompa, princ1p11lmtsoLe quandu che-
gar âmateria prup1·1amente Jlnaoco1ra. 
v Sr. M. Fulge11clo: - E unLret.anLO V. 
Exc. atru1utthou-me honLem cununua-
damento. (Riso). 

U :;,•. D'·"rnund: - Srs., ou v i com a ro-
l igiosa :HLouçllu quo mo merece o no· 
bre úeputullu, ali consldei".IÇües que S. 
Exc. r.,z honLem. e convenc1-me de que, 
permitt.a que lhe diga com franqueza, 
clla.s reslnurào-se tlu esp1 rito partida-
no (não upota,los da minoria, que a 
maior parte rias vezes tem sido o unico 
muvel úo pronunciamento da opposiç!o 
nesta casa. 

o::;, .. M. F"lgencCo: - Nilo ba, nem 
poda haver espi1·1to pa1·t1darlo om ques-
tão de alga rl:~mos. 

O Sr. Drumond:- SO o nobre depu t.'\· 
do se despisse da paixão política, 3e 
suiTucasso esses sentimenLos. pequeni-
nos dianto lla mugu1tudo d08ta mataria, 
quo cons tituo u1u u:~:~mpto neutro, e si 
sumento nttendesse uos altos in teresses 
da provi nela, estuu cerLo quu S Ex.c . 
teria ''í;sto ns cousas por um prisms 
muito diverso daquelle IJO r que o fez; tal, 
ó srs., a J u~t1ça q uu façu ao sou bollo 
caracter, 

. -

• 



••• 
O Sr. M. Fulgenclo:-Eu olo sou op-

tlmlata. 
O Sr. Drumond: - 0 nobre deputado 

disse: o projecto de orçamento é uma 
mentira; nlo exprime a realidade do 
estado flnaocei ro da provincia; consa-
gra tó e só, augmento de despezas rela-
tivamente ao orçamento anterior e áté 
inclue despeza.s que S. Ex c. repu ta 
adiavels. 

Na realidade, Srs., a despeza fiu-
da por esta a.ssemblea no orçamento 
vigente elevou-se à 2,876: 198$851; e 
a que pretendo. a commissllo fixar este 
anno, com o concurso dos seus collegas, 
é de 3,087:710$976. 

O nobre deputado, para ser justo, 
para nllo merecer da nos~a parte as 
iocrepações que a injustiça provoca, 
devia considerar tambom que a receita 
orçada oaquella occasiao foi de 
2,881:040$, proporcionalmente à des-
peza; o que oós l:oje orçamos a recai ta 
em a,040:940$000. 

O Sr. X. da Veiga:- Mas ba exa-
ge~o. 

O Sr. Drumond:-E se a com missão, 
Sr. presidente, elevou um pouco a des-
peza, seu acto se justifica, porque, para 
assim proceder, animou-a a importante 
e valiosíssima consideração de que a 
renda publica tende sempre a aug-
meotar, como se pcova pela con(ron-
taçllo dos exercicos findos. 

E esta e~pcrança, Srs., tem todo fun -
damento oa actualidade e para o fu-
turo,utteota á progrcssllo cre~ceote que 
manifesta a no,sa producção. 
A~sim , a de~pez•• que a cc>mmissão 

fixou, està inteiramente de aeordo com 
a recei ta aue orçou. 

O Sr. Severiano de Resende:- Mas 
no projecto ha d ... fic:t. 

O Sr. Drumoncl: - Procedendo 
assim, Sr. presidento, ndo fizemos se-
n!lo o que fez a nssemblen passada, isto 
é, procuràmos equil.brur n de~peza da 
província com a sua receita. 

E que papel nos estar ia reservado, 
Srs., se fixa~semos a de~peza com as 
limitações apontadas pelos nobres de-
pulados da opposiçao, "apresentando um 
orçamento com o saldoq ue naturalmen-
te havia de resultar dessns limitações f 

A· commis~llo, Sr. presidente, á as-
eemblea provincial, incumbe n missão 
de satisfazer t{)dos os serviços publi-
cas creados, de satifa~cr os comp'ro-
missos quo tem contrabiuo a província 
com a caixa economica , com ô banco 
do Brazil, e com outros estabelecimen-
~! bançarios, dando os mais UidisFoD• 

sn veis para pagamento de juros e 
amortisaçao da divida consolidada. 

Ella tem necessidade de fixar a des-
peza de acordo com o orçamento da 
receita, 

l:ia realmente, Sr. presidente, con-
frontado o projecto do orçamento que 
se discute, quanto à despeza, com a 
d<!speza que foi fixada pela assemblea 
pa>sada, um augmento nossa epigraphe, 
mas augmento que se explica, porque 
os nobres deputados devem compreben-
der que nó•, os membros da commissao, 
nao ''iríamos aqui pedir a consignação 
do verbas para certtls serviços, se não 
estivossomos piamente crentes de que 
a p1·ovincia nAo serà por isso ~acrifica
da, se nao estivessemos convencidos dos 
elementos que ella terA para cobr1r e:r-
sas rlc,pe:tas. (A poiados). 

Disse o honrado ddputado, Sr. presi• 
dente, que :L maioria nllo podia e~purar 
que a opposiçao lhe de,se treguas em 
materia política. 

Sr~ .• qual do nós da maioria snliciton 
da nobre opposiçao essa cuncessllu i 

Quanda a discussao sP fercr no terre-
no encandesceote da polit icn, occa,illo 
em que .a razão se oblotora para impe-
rar a pa1xâo com todos os seus ardores-c 
ndo ruentoremos â nossa posição: sabr;. 
remos defender com galhardia o estr ~o
darte da democracia ante os ata ques 
dos adversarios. (Muito bem) I 

Ni ngu?m tem o diro1.to de l.up·jlor que 
nós de>CJamos ou prec1sa1r,os P'edlr tre-
guas á minona, ped1r- ll•.e q ur, suff,,q ue 
seus sentimentos pollt.cos. l';unca o fa· 
remos, Srs.; pelc~r,remos sempre: a 
phalange lib~ral morre, mas não se 
rende. ( A powdos; tm,ito bem) 1 

Ne!'" Se! I m .. smo, .Srs., â que proposi-
to V<•to es·a proposição do nob1·e depn-
t:ldo! 

O Sr. M. Fulgencio:-0 nobre de-
putado, relator da comm l·,~ll · •, pediu-
nus '!Ue trat. ssemos unccr,mente do , r. 
çamento, quando SS. C:xcs. têm tra-
tado de poli tica. 

O Sr. D,•tmumd:-0 que nós que· 
remo~, o que nós pr.·<hmos, é que O'! 
no.sGs sentiment<>s s~jao Oh mesmos a 
respe1to das finanças da província; 1J 
que nos unamos, que nos confundamo~ 
sempre que se tratar desto as;urr.pto, 
como do outros. quo nao revistão·sc de 
coros puliticas. (Mt"to bom~ ! 

~lns, quando os princip10~ políticos 
est1verem em luta, quauolo cada um 
de nós, por sua bonra e dcguida•lc, li· . 
\'er nec:esscdade de occupar o posto qu 8 lho a~scsnalao as crenças, B11uem te' ,·. 



tos os nobres deputados quo dc3tn bnn-
cada nllo partir:\ ped idu do treguas a 
SS. E~xc, nllo se lhes pedira que ~utro
q uem seus sentimento~ po!itic~s. 
(Apoiados;muilo bem). 

NãO; mus, quando a ma te ria for 
neutra, quando tr11t.ar·se de d1str1buir 
as rendas da provoncia, que •igu1flcllo 
o suor do povo, o suot· de to•IOJs nós, 
nllo se dovolil ouvir, nem de l c~vo, o:a 
echos da paixão pohtica. (ApoiaMs, 
muito bem). 

O cJncurso que nó,; pedimos aos DO · 
bras do pulados, é uq uello q uu to:! o o 
mineiro, que deseja o deseuvolvimtmto 
e progresso do ~ua provinc1a, deve 
prestar-nos nesta q uostllo (apoiad<)s). 

O Sr. M. Fulgencio:-1!: ó a<iuolle 
que VV. EExc., quando orn opposiç4o, 
nao no3 quizoram prestar. 

O Sr·. Drumond:-Nó! não pedimos 
senllo act·•s de pa triotismu, senti o pro-
vas de amor á província. (M•41IO bem !) 

Disse o nobre deputa<lo, fazend•• ju~
tiça ao3 pn~:cos conhccimont.os da c •m· 
missllo (11tr? apoiados gcraes), que o 
projecto por ulla elaburndo, em vez 
do merecer de . t • illustrnda assemblea 
a discussão ampla, lumulo!a e elevada, 
quo deve ter n lei un ca que ju~ tiflca 
a 11 os~n permanenciaaqui neste recinto, 
que ju. t•fica os pruroguções rle nus•as 
se.sões, a lei importante por excol-
le ncla, mereci:1 antes urna oraç!lO lu-
nobre J P .. rq no l 

O Sr M. i 'ulgettcio:-Porqno é o 
r epu•lio rtas irletts l1beraes. 

O Sr. Drumontt:-Porque é o ropu-
diJ dui ide .. s llbdrae$, d1z o nobre tle• 
pu tado, ma• S. Exc en4:1ana-se. 

E-to pruj~cto é a susteotaçJo dos 
princípios sempre mantllio~ )'O r nós 
ne. ta casa; ó u verd .de do orçamento. 
( A po1ados, mwto bem). 

Nús crea mOi a receita cumpativel 
com a despuza que tcu1os de O :.:ar; não 
itlealisamos, m10 improvisamos. não 
adoptamos alg11rísmo$ á cap1 icbo. 

Nos-baseamos nos dados quo MS Co-
r~o furncc1dos pelas repaniçõus cum-
petontos, acoitamos ll•juillo que .a 
observação nM acoos~lhou quo acet-
tassemos. (A poiaclos). 

Oração funchre, verdadeiras nenias, 
canticos I ugubres, merecii\o os orça-
mentos aqui votados ern annos ante-
riores, orçamentos em que, em VI'Z •lo 
saldos, appurecillo defic11s 9ue depots 
er!\o coberlos por esses me1os que a 
subtill!lla tem cr cado. (Apoiados). 
. O Sr. ~· Fulgencio dà um apart~. 

O St'. DI'J4M01ttl:-NI!o é aa9im, meo 
collega. 

Este orçamento bade p roduzir o mes-
mo resultado que produz1o o quo 
elaburamos para o exercic'o de 18:10 
á 1881; se oàu olft~recer sal• lO, ha de, ao 
monos , chegar para sati~faç4o da des-
poz:t publica, hade apresentar o mes-
mo rcsoltado qutl o orçamento 11. que 
acabv de me r .. ferir, que na realidade 
deixou-nus sobras . 

O Sr. M. Fulgencio:- Um deflcit 
extraurdinario. 

O St·. Drumona:- Como ae escrevo 
a h istur ia ! 

Os nobres deputados, se examinas· 
sem a marcha do partido liberal no 
poder, hnvinm de ver que elle tem 
procurado sempre man1er os pr incípios 
que adoptara (apoiados e mio apoia-
dos), a verda.te d .. s orçamentos; ha-
viam de ver tambom quo e~t& a:~Sem• 
bica, que so cunstitut~ em sua maioria 
repre,entnnto das ideu liberaes, nAo 
ha mentido á C!ses priucopivs. (Apoia• 
dos). o! orçamentos elt~boratlo~ p .. lo 
partodo liberal, quaudo aqu1 um maio-
na, at testam à toda I uz que a verdade 
dos orçamentos tem -ido por nós ob er-
vada, e que tnllo aqu1llu que temos 
pr.,visto u calculado os fac~os têou-se 
enca• re~oeado de demonstrar, se tem 
r ealizado. 

u Sr. X. da Veiga: - E' até zomba .. 
ria ... 

ú Sr. .Df•umoml:-Zorobaria, Srs.l 
Examinemos as paginas de no9$0s or-
çamentO$ pa•sado$, o tor11mo• abi a 
poov11 ela minha a>sorçllo. Nenhum dos 
or.,.amt~utus aqui vutadus durante o du-
m m iO do parti.lo hbt~ral ence rrou-se 
com do8c1t Sr presidente, isto prova 
o I!Scrupulo com que nós nos desempe-
nham .. s t.la mi~sllu de que tomos ~ido 
r.,voshdo•,d:scutindo e votanrlo a mag-
ua lei de finanças. (Apoiados). 

ls:o olemunstrt~, Srs., quo os princi· 
pios parll nó~ con. tituem uma religtao. 
quo n65 sabemo~ acatar o resp~oitar, pt rfilo bem). 

Nestes termos, inj ustissimo foi o no-
bre deputado quo bontem tn:o brilhao• 
temente occupou a tr1buoa (apoiad.os), 
quando procurou demonstrar que a 
mentira é o principio que o partido li· 
bural tem adoptado oro materia do 11-
nauças. 

Disse mais S. Exe., por Zum estudo 
que cu desconheci complot.tmeote, que 
me pareceu antes filho da sua vontade, 
o nilo dos dados que fornece10 as peças 
officiaos, t>m ClUO o nobre deputado IIQ 



devia basear. que o quo se nota n83te 
prujecto é um grande exageru da recei-
ta, e o desenvolvimento da rlespeza. 

O Sr. M . Fulgencio:-E provei â 
ev1dencia. 

O Sr. Drumoncl:- Exngero da re-
ceita, Srs. , aqulllo quo nllo mais ê do 
que o seu verdadei ro urçnmonto! 

Se o nobre deputadu demonstrasse. 
examinando, uma por uma, as ver!las 
quo constituem a receila publica, que a 
cuLOmissllo foi mutto desembaraçada no 
sou calculo, e que os resultados aprc · 
sentados em anuo~ anteriores não lhe 
forneciam bases para us~lm proceder, 
entao, sim, teria razao a obsorvaça:o 
de S. Exc. Vou provar ao illu~trado 
collega, que a commissllo foi nimia-
mente timj.Ja no orçamento que ela-
bor. .. u. 

A receita publica ba de elevar-se al-
guma cousa alem da c .fra em que foi 
computsda. Para nos convencermos 
disto, basta somente que examinemos o 
slesenvolvimonto que tem ti<lo as epi-
grapbes quo mais poder.;sau1un te con-
cor rem para o erario da prllv incia:- a 
quota de 4 % sobre o café, as taxas 
itinerarias, e a cootribulç •O que S. 
Exc. entende ter sido avul iada curo 
exagero em seos resultados, rela tiva ao 
imposto de industrlas e proü.s<res, que 
hoje comprehent.le os antigos impostos 
jle engenhos e de neg<Jcios. 

O Sr. X. ela Veiga:- Aggravados e 
muito. 

O S1". T. da Mot/a:-Oncrosissimo~. 
O Sr. Drumond:- No exercício li-

quid:ulo de 1880 a 1881, a verba do im-
poste do café, que coustilue a fonte 
mais importante da receita, pro•luzio 
1.060:868$191 relativus à imposição de 
15 reis, votada por esta casa sobre 
cada k.i lt•gramma de café exportado. 
Os dados officiaes provão exhuberaote· 
mente que oeste 'lXorcicin liquidado a 
exportação se elevou á 80,368,802 !d-
logrammas. 
' Sondo assim, a rocei~, se nós na:o 
quizer mos cons1derar o duenvolv•men-
to que vae tendo a producção do café, 
.e co não fut· mantida a taxa de 15 por 1 
cada kilogramma , taxa quo eu entendo 
quo ha de diminuir em I ' i rtudo da me-
dida lembrada pela commi~silo nas dis-
posiÇcle& permanentes, qual a que au-
t·Jrisa ao governo a mandar organisar a 
pauta para cobrança do im11os~u do cafo 
nos metes de Junho e Dezembro de ca-
da anno, fixando-a do acor.!o com o 
pr eço medio do mesmo geoero no mer-
çado da cêrte durante o mez anwrior . ·-- .. - . 

hado oiTerecer resultaJos somenos aos 
ja colhidos. 

Se considerarmos, por outro lado, que 
a producçao do café so tem de;envol-
vido ern escala an imadora, não ~ó 
na zona cafeeira como tarnbem em dl-
versas outras em que este genero ja 
se vao cultivando com esmero; 

Se considerarmos ainda quo dos ao-
nos anteriores ha em re-erva grande 
quantidade dol cafô,que n:to ha sido ex-
portado por causa da deprcciaçllo que 
tom ~ofl'r1Jo este genero nos mercados 
consumidores, veremos quo, oãu ob-
staut.e a med1da lembrada pola cum-
mis~no, que nnho de expor, relativa 
ao preço produzido pelo mercado da 
cor lo, ainda a verba orçada pela com-
missão hade, senão exceder , ao me-
no~ atl1oglr à cifra por olla calculada. 

Quaes são, )JOb , os dado:~ em que o 
nobre deputado se baseuu para nffir-
mar qu11 esta verba foi orÇilda cvm 
exa;;eru l 

Entende S. E xc. que devemns nos 
sujei tat· restrictamente á modm calcu-
lada pela repart:ção de fazenda. Não é 
assim. 

O nobre deputado sabe que, assim 
como ha impostos quasi quo perma-
nentes om seus re~ullaolo$, ou1r03 ba 
que oscillào, ora para ma•~. ora para 
menos, o nesta classe es1â o 1mposto 
sobro o café. 

Seria, poi~. um erro se nos cingisse-
mos, no s~o calculo, cogumeuto li me-
dia dus tt·es ullimus oxercicus liqui-
dados. 

Eu ainda não vi commissa:o alguma 
de fazenda orçar o producto deste im-
pusto cingindo-se cega e strictamento 
A mo•lia. 

O S1·. M. Fulyencio:-Mas V. E:tc. 
nno pode cont.,star quo é a base mais 
segura. 

O S1·. Drwnond:- Di;se o nobre de-
putado que a cum•u•sstlu foi tão des-
embaraçada no calculo da receita, que 
ele\· o u em exce~o o prnducto tio impos-
to sobre indu> Irias s pr utls eles ! 

Sr. presidente, o iwposto sobro en-
gonbos produzia no nhimo exercício 
hquitlado i3:358$000 e õ Imposto sobro 
ncgncios I 02:643$000. Tomos, pois, 
176:001$000. 

A comm is~l!o, porom, orçou este.~ 
imoosto~ em 240:000$ com muuo bum 
funda10onto. 

O annu passado, tratllndo-se de es-
tabulecera tabolla- A- annexa á lui u. 
2815. rotativa ã imposição qu .. cumpre-
hendesse as industrias e proftss\)Q$, o 
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ontgo relator da commissilo 1.• do fa-
zendo, que tantas saudades nos deixou 
no~ta ca,a ... 

O S1·. X. da Veiga:-E pouc:1 ao1 
cont ril.tuíntes. (Riso). 

O Sr. Drumond . . ampliou muito o 
numero das prollssões e intlustrias que 
rlcv•lto se r sujeitas à contrluuiç;lo. 
(Apoiados). 

O Sr. •lf. Fu1gellcio:-Foz uma 
rede de impost-1s 

O S1·. DnmtOII(l:-Sendo assim, vG 
o noure rteputadu quo a commiss:lo de-
VIa orçar e-ta ve1lJa alem tlo que tem 
prorlur.i !o ns o:~: crcicios ant~riures e nilo 
cingindo-se il merlia.mosmo porque nito 
hn media estabelecida u t·e.pettu des te 
unpo3to que, p .. cie-so dizo t·, é nuvo, por 
ter comprehendido as rroll-;ües e in-
du-trias c:m V.lri<.IS mant ro.tações. M.a.s 
ntlo ó só isto. 

O nobre deputado, se tives~o lido com 
cuidado e attenç:.lo o projocto, 1·e· ia 
quo nó• COniiguamos nas d spos·çõcs 
p ~•·., ancntus uma medirln que JUstlli.:'< 
inteiramente a elevaç4o desta vtrba. 
E" a se~u•n tll : 

c l~ic:l'' rcvog:vlos o art. I 2 do rrgu• 
hmf nlo n. 95 o o§ 2.• uo ur t . 4 • da 
labella-A- .uut.,xn à lut n. :!815. ~ 

E-ta mediola hn tlc c•,ntrtllutr pudero-
samenltl pa ra o augmontol destn rerba, 
porrt uc Ootes a rtig"s do rrgulum.,nto e 
hll, cuja re1·ognç.to prO[•Ü • a comt~~is
~no, tlulet·miMo I(UO o i1Hindut•, que 
pngnr drversos ltnpostos pelus prvlis-
suos ou industrías quo à:< ore~ r. pugue 
somente u impt'sto maior; mas a cnm-
mi-sllo prtt~ndo quo o imp ... to seja co-
brado de cadn pruli~·ào ou itul ustrw, 
embora um só 111<livitluo c·:t'l rç,"l mr.is 
do umn;e desta modo a \'Orba se elevará 
mui to. 

O S1·. Scveriano de R<'SMtle ~-~as 
isto 6 multo oneroso. 

O S1·. X. da Veiga:-Querem em~n
dn r 11 mão du Sr. G. do OH vci r a, a ug-
mentando ainda impo.tos. 

o Sr. Severlan? de l<esendc :- Isso «i 
multo 11neroso. 

u S1· Drumond : - Oneroso porque, 
meu cullt.>ga~. IO:x. tabo. porque ó ~~~
tribuinte co eu, que nó~ pall'uno:s ilt,.. 
vo>rsos impo s relauvos i1 nossa profts-
s!lo. O advogAdo paga Imposto geral, paga 
imposto municipal o paga Imposto pru· 
vinclal, sendo a proflsstlo que exerce a 
mesma o u nica. · 

O St·. Menelío :- Nem todos. 
O Sr . Dr-umond:- Eu garanto á V.Ex. 

que sou muilo tributado pela profissão 
que exerço. Alem disso, estou sujeito 
p.ind& à out ros impostos. 

Portanto, si n63 pagamos todos estes 
impostos, nlo vejo razlo para que per-
maneça essa medida consagrada na lei 
que pretendemos revogar. 

JO:is justtficado o augmento que o no-
bre deputado. cinglntl.:>-se (I sua fatal 
media, estranhou ter stdo pela commis-
sa:o apresentado. 

Eu uconselbana ao meu nobre amigo 
(dir(l que ndo precisa de meus conselhos, 
o realmente nllo precisa), que, quando 
e~tutla.se mataria tlnance1ra, quando 
qut?.osse orçar a receita da provlncia, 
nau so ciogtsse uuicamente A media, 
purque,o que se chama media,ó um ver-
ll:hit:lro cachOJiu .-m que os mais habeiR 
nuv~gndures naufragam.(Apotados,mut-
to licm). 

O :;,·. M. Ft4/gci1Cto : - Sol quo nllo é 
lnfallil'el, mas é o dado mais seguro que 
t~mos nesta mo te ria . 

O Sr. Drumcma : - Disse o nobre de-
pu tado:q uo monstro ó este projecto que 
ainda t4o exagerado, nllo pôde apr~en
tar a despeza equilibrada com a receita , 
e BPtJarece com um dt(<Cit nlo pequeno 1 

:Sr.•. , a cummissâo es tA Inspirada dos 
rnolhuru desejo$ de cortar as despezas 
quo ,,u.sam ser cortadas; ella prncurou 
t:Murçnu-so por apresentar um orçamen: 
tu • qu tl tbrado, mas,cunrosso em seu no-
nw, cum toda franqoeta, nào lhe foi 
110•~• vcl. 

Ento1ooliamos que os nossos golpe.s de-
I'Jam ft~rtr certos e determinados se~ri 
çus, mas ao mesmo tem pu se ou, atlgn-
ruYam asdrfficuhladesque toriamos ror-
çu~amon to de debellar para cons~gair
mos nssso intento. 

Nilo podendo. pois, voocor esses om-
bll ruços, resolvemos esperar do concur-
so olu~ nnbres coiiPgas, Inspirados pelo 
patriotismo, que foss11m-nos lnd1cados os 
1J1.1Ulv• quu vvlltl•S"Ill :i<Or COrtados. 

Por ox .. mplo, Sr. presidunte, se nos 
lembrassemos de desft:cbar <\ macha-
dinha ~obre os extornatos, Iríamos con• 
tra1•lur os ~entimeatos dos nos.ws cora• 
ÇÕd~. porque â nossos olhos surgiria a 
llgura syrnpatica do nosso collega e meu 
antigo, o Sr· Sevoriano do Rezende. 

o::;,·. Sevet·ituw de Re.:ernte:-Obri-
g..tolo. 

O Sr. Drt~mond:-Viria logo á nossa 
rnente a bulia cidade de S. JoAo d"EI-
Itey. Ulo f'Xplendi.Ja e p<H!Iicamente por 
S Rxc. descripta aqu1, ba dias. 

O Sr. Severiano de R~e11de:- Logo 
quo falia n Interesse publico eu mo callo. 
(JIJJoiaúos). 

O S1·. DJ•umond: - Se qoizossomOll dos-
fecbtu· o golpe sobre o oxtornn1o de Sa-
lJa• á. sobre a escola norrnl\1. .. 

O SJ•. Scve,·tano de ll~encte; - sobre a 
escola agricola da ltab1ra. 

O Sr. Drumond . . com que diOculda· 
des Ddo te riamos de lutar em frente ao 
digno repres~ntante daquelle municipio1 
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bosso illustrndo e presado collt>ga, o Sr. 
Dr. Rocha Franco. (Apotados). 

Entao, Srs., como di~~e. confiamos a 
soluçao diA quMI.Ao ao purioUmo Ja aa-
semblea, q utt oppurtuoamente saberá l!e 
Inspirar nos devidns sentimentos de pa-
trloLismo, para nbaflu· o~ do CO I nçi\o 
(Apotados mutto bem). 

Q:mnto â e~coln agicoln da ltabira, â 
que se refere o nobre deputado, ~erà 
mais uma victima levatltl ao sacriflcio 
se assim for deliberado: mas eu espero 
que,em occasla:o aeada,se pnssn lnstitnit· 
a disoussao 11ubre el la, e eut.ifo procura-
rei demonstrar que to:las a~ razões, a:1 
mais elevadas, concorrem para que St·ja 
wantluo a9uelle estabelecimento. 

Sr. pres•d~nte, direi ou: não se as-
suste o nusso collega com o deficit. Os 
hoorndos collegas têm vordarloito pa-
td vtism•>, e sabe rito collocar-so ua :.1-
tur~< que , hes ~ssiguala o mandato, ua 
occasião da COUCOfl erCIU COUlloOSCO pai a 
cortar-se u despczas que pvssam st>r 
aduulus. I 11 poiados). 

AcrP-' " e I) nobre deputado que é de-
sejo verdadeiro da comm.s üo fazer sa-
hir tlc~ ta casn uma lei cum a •le·peza 
stric!amente fixada •!entro dof limites 
da receita. Desejamos que SS. Exc!. 
ap~ntcm as despe?as quo FOS ão ser cor-
tadas 

O Sr. X da Veiga:-H.1vemos .!e 
olferecer em~1.das em 2 • d i~eussão. 

O Sr. JJrumonct:- Depois de aban-
donar a mcàin, que tão fatal t.:m sodo 
ao noiJ&e C•• ll~oga, no intuito do, a tuJo 
transe. crear deiicil, &uosu·ar q;~ e o ts-
tadotlus nnanças !la proviocin é de~gra
çadn, que CJi tninhamos par.1 umn vo-
ragem, voragem que nos hude tr:oga r, 
::;. Exc, na falta ,te outro alicerce um 
qu 'l se p111le,se apuiar, dis~e 11uo o de-
1icit se .reprehemlt~ du conf1 ontu do pro-
jacto da com missão com o da directoria 
de fazenda. 

Srs., o nobre deputado acredita sin-
ceramente que u projccto da directur.u 
de fazenda seja a unica Lasa sPgora 
para organ i~oção do pr.oject'l ele or._a-
mento prol'incial! 

O S•·· X. ela Veiga:- 0 que a•imira ê 
quo V. hxc. sejn o primci1·o a llesacro· 
ditar o orçamento da directorin de fa-
zenda. 

O S1·. JJ,•ttmond:- Ja eu espera v a 
pelo aparte, e p11 r i.~so a resposta tam-
beto està p•·omptn: V. gxc. tiabe quo a 
directoria de fdzenda nào pode or çar a 
r~ei ta sendo attendo-se ccgnmente ú 
wedia do~ tres ullimos exercícios li-
IJUidados; a di rectona de L:zanda ndo 
,. 

• 

entra n:1 apreciação do alaslerlo que 
p 1ssilo ter ns di\·enns funtes da reco la. 

O St·. Paixao:-~em ó orçamun tu; 
é apenas um o.:alculu que e !la ulfurecc. 

O SJ'. Dl·u.,l und -Nem é orç.um•n-
lu, ó o ru>ultntlu nl1, crú o ut~xuravd 
elo ot ue ex ste na mod1a dos 3 ult11uos 
ox~rc1cios. E t$ o que f~:z a drrec1or ia 
de f:ozenclu; examinuu a mecha, e veio 
nrs dtzur: •O resu ltnrlo e ew~.a r l'cci ta 
deve ser rsta, 1na• vó•. ~ e estaes capa-
Otla•!o . do quo a ~ fonte~ de rec•·ila po· 
.!1m eslendet··se, augmentnl a.-. 

E' is to que o nobre doi·Utatln f•elo 
19. • fl i~ti'ICLO n,lo quer; S. Ex c. 11 tra-
cu se à gurop t da meti ia , da qua l 1111o 
su C>IJU .. ce uut instante, ~em ~e lumbrar 
Cltlll a uted1a é ttual nmauto trahidora, 
que, qua111lu menos~~~ e·p·rn. abando-
na os seu$ am11res. (:l poiaclos; muito 
b~íil ) . 

u·s,·. 7' d~ Motta:- 111 medio con-
ststil virrus. 
O~,. D•·umoHll:-N:in cont .. uloJ com 

istO, O 110l11e tfe1 Ulado .. 1111 h·r.-11 .. ~ 
llllla !)' l ' :l\~d iUjU::Jtlc_:h: • · Ú" t IPt 

ernpeuhu de r.,z. r .... ' i• oi · -
peza q uc tixaouu·. • 11 ••·11 .. c , 111 s 
pnra urça t~ .. .... • n :cP th u tru1 a •·rn 
que o tlzcm . ,.,. 1"1' u· . u .. a C• nta 
do chegar, islo é, 'I" a •• 1 11:s uos-
S >s reCUISJS fb t•I IIC 10 d ll11 1lc lumun-
tee~lr,lg.lllOS, C•m• c'" " ' ~' á flO• ta e 

' I sem lllt:lu~ de s .. ,., ?. ..... fie l'rum 1oto, 
elogt!llhO·UIIllllll 11 I' J nlO• uma Cllll ~a 
d · ch .. i'nr; C•llll , ,. , . >t•lt· ~o t .. , >O ,, tu 
fóra P• S·il'ul • 111 ' no ' " •lo fi n.onças! 

O o'S1·. M. i• '' 'J ... •0:- P ' 'I uu M u, 
d"sclo~ •rue V •• ~.: ),. t;cr u :o ll:ct:i· 
ta dtl nuois? 

I' • ..- I :ol • .r·-
a , n-

·o Sr. D1'"11' ••• 
g :'IN<!, OU di" i 
bt'IO.:US a C:tJI I h .. u 

Nao !:li'. pru i •. ,. - ., 1 ca 
Ô IJ X!Ida CO I\1 tl.ul 1· 'i • •lt m 
ser ntacud ' , . ... s ., ,.,,, ,, ... J ..: ' c•· a-
dos, as : ub•tcu,. p:•t· .. ··ol•· l t .. l o~ ·fiO 
!'Cil rÍC!a~ , no, llàu fJO·. Cn .v• · l'!tu r 
a rccCI t~ . 

(,lu anelo nno no~ cingimv' a '""" ou 
com relnç:to :\ c~: rtu, tmp••sl• s, orucu-
l't)!l.nO~ auencl• r . ao d u-OIII'vh uutw lu 
qae vllo tendo as di.; a- f"n•~~ ola 
rece•ta 11 nc os caracterbM ( ,, poiaúos). 

E' a~sim quo se j ustdlca o uuguu.ulo 
das 1 orba~ do i111110·to soLru u c.ofti. 
das in~ u - trtas o poufl.suts o ou l ro:~. 

Depuis oJe >O t~r l' lbiO complOLI\Iu -.u ttt 
emwaraub.alu u •• dat.l• s, tlc que >O sc•·-
vio puru eht:Oul rar ~: xngcro nu t ra -
balho da cvmmis~M . pus,ou o uobre 
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deputadl) a formar um deflci t tal quo 
far. arrípiar! 

O St·. M. Fulgmcio: - 0 m effeito 
que fat ml'olo ! 

O S r. Drwnornt:-Odficit arranjado 
adrede. o á propomo, para. incullr o 
to:nor no espir:to tia ~<~semblea , delicit 
tM artitlchsnmento preparado, quo 
S Exc. rne·mo nno podo explicar os 
rr.otivos quo o ju, t ific!lo. 

O nobre deputado, depois do fuzur 
u 11a resenha dos comporrnissos d11 
província, enfeix.ou-os todos, o di!so: 
Eis o abysmo, o pniz sossobra, é pre-
ciso muito (lat riullsmo, salvomls a 
província ! 

Temos um deficit de 4:000:000$! 
Que terror, que panico, Sr~ . .. 
O St·. M. Ft,lgencio:- 1!:' preciso di -

zer a verdade. 
O~~·. Drtmta11rl ... não produzirão n~ 

p\lavrn$ d · nobt•o rleputa•lu ,,, a .• imu 
11a ca~n, e tn I 1'07. da pr.•vincia?! 

Mns eu me encn nrgo •• . · 
O St•. T . da M ofta:- lle dissip :r o 

paoicof 
O Sr. Dt•umond ... de mostrar á S. 

Exc. que o no!so e•tado 6nancriro n:lo 
é tilo tl e~animndor como se nll.; ur.t nos 
seos oi h os np11 ixonados. 

O deficiL foi armad,, et~m est.'\ estru-
ctur•l o~pecial quo n mcCilnica rlo no-
bre deputatlo preparou (.llt,ilo bem). 

c A dtvitln fundada ria pl'JI' incta é 
do 2,441:000$000 ,.. 

Q:~o compromisso ê este, meu co! le-
ga, que nos pos~n in timidar ~ bp .vu-
rar para n:'IO v t 1rrn1 s o pn•Jecto do 
orçamonw? 

S9 V. Ex c. prOI'BSio qui', com rl'la-
ç:"ío á re~eita e dEspc?.a ordinarias, 
0~ exl'rcici··s se fcchaviln c11m rlelicits . 

O Sr. M . F ulyetiCio:- Tcm·so fe-
chndo torloll. 

O S1·. D1·wnoml:- Enlilo eu me dei-
xaria po3suir do terro1·o • e daria toda 
raz;lo no nobre ti opu tatlo. 

l\las estAs 2,4H :OU0$000 que consti-
tuem a dil·tdn funda la tia pro1· iu~:o a, 
procedem do C•tlllpromillsos, rtne. foi 
preci•o soh·er , pagando-se garnnua d_e 
juros c snhvençõe»•ktl,tmeLJ' cas :\ dJ-
,·er· as estr:fll:•s do1 fer ro, corno a U\il'lo 
Mine1ra, ()e.t e'; e cutras. . 

h s, nu!) se porlo chaanar defic1t ~n
trc a rec ·ita o a despeza :;rd1nnrm~; 
,;;lo verdarleiros saques que fH7.cmos 
sobro o futuro o que h!To de se~ van-
tajosamento compensados. (A p~nadas, 
muitu bem). 

N to sorel eu, Sr. precidonte, quem 
ncsue o meo voto p:m\ empenhar os 

credito; da província l)m auxilio e 
ammuçfio tu estradas do ferro, desde 
que u~teju capac1tado de que ellas 
h:lo de p1·ud uz r resultados benellc •s. 

c A no~sa d1 vada fluctuuoto ê de 
529 :8GG~9~. ,. 

Sr. pr1!$idente, no proprio relat·1rio 
do presuJente da provincia, e no nu-
nexo da ropartiç!lo de fazenda o n .. bre 
d .. putad., cocuntrarâ as bases para co-
nhecei· a necessidade que hllvia de 
cotnrahir esses empre~timos quo con-
·tituem a rlivida fl uctuao te; mas, o 
honrado cd'l lega deverá ao mt:smo tem-
po !.ti_er u justiça de reconhec~r que a 
commtssi u, nu emvenbo de arredar 
du~urçamcntos ess.1 ol'igraphe que S. 
Exc. pint •li como um cancro prestes 
a Ul'S cuusu mtr, como Ulll polypo de-
va-t .• d.·r, estubel"ceu as medtdas cun-
vcuieuttJs p·1ra em breve puoler-se ros-
g .. .tar c •~tlpltltame~te a divida lluc-
tuanLO (Apoiados). 

O nobre deputado foi ainda alem: 
disse quu lklte oli6cit duvta avolumar-
se CU III ~0:000$000 que tutniiS oi., pugar 
de obras vu bloCilS contratadas pelo 
g ovornot. 

Ma•, Sr~.. e .tas dividas j a estão 
vencidas1 

O S1·. M Futgencio:- Quasi ttJ•I"s, 
vej11 o r ..i , too·ow 

•J Sr D,.wrumd:- 0 venc•men 1u ê 
u tn fa..:t.• ~ 

E, L .. d. vi o a Olo p11do ai orla con>~ti 
tuir cltv1rla pas. iva da província, pur 
quo l'artu dali a ~e • á paga com os re-
cursos quo~ ha v .. m s de encont rar no 
vrcs :ntu uxorc c i.,, vart9 com os re-
cuo·.o$ quu no• ba de dar o exercício 
l'aru que logi~lamos, c parLe ainda 
pelo~ ex~rcicios seguintes, por que 
esses comprc~mcs:os n4o se realizao to-
d JS de UOI..t SI; vez. 

O St·. X . da Veiga:- E os credo-
res que fiquem a espl'ra ! 

O St·. DJ·t~mond.:-E' -Msim, Sr. 
pro;;id t nte, que se s••mbrea o estado 
da. tlnnnças ola provinc1a, é sssim que, 
com tanLa sem ceremonia , sem con-
su ltur os dados que nos podem con-
d uzor a iudugaçào da verdade, se diz 
que no·sas finanças estão completamen-
te compromettldas ! 

Srd., nao satis feito com isto, o nobro 
deputado oind!l arranjou um tletlci t 
de que nunca tive noticia e de q u~ 
nenhum de seus coll .. gas da minoria 
terà couhccimonto, detlci t de 300:000$ 
no. exercicio para que legislamos, de-
ticlt, para o qual nao nch:> explicaç4Q 
at;uma~ 

• 
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V. Exc., oiló encontrando da los 
para a sua conta de chegar, que foi 
~empre o seo desideratum, duplic:m 
desgraçadamente o deflcit que \lOtao-
de puasivel. . 

O Sr. M . Fulgencio: -De! graça-
do é o estado da provtncia. 

O Sr. Drumond:- Srs., no e:oter-
cio para que legi~lamos ha com effoito 
um defictt que é facil rt~conhecer. 

O Sr . X. da Veiga:- A comrnis~llo 
ê a primeira a recon.hecer o desoq ui-
librio do orçamento. • 

O Sr. Drumond:-A commissllo re-
couhece um deficit du 40:000$' rs. que 
acredola ser! rem•>vido. " 

Pergunto ao illustre deputado que 
me interrompe, digno chefe da nppusi-
çao (n4o apoiado do St·. X. da V eiga). 

S. Exc. está realmente eouvonctdo, 
como seo illustre collega e sub chefe 
(riso) ... 

O Sr. M . Fulgencio:- Nilo aceito. 
O Sr. X . da Veiga: - Está tlistr :-

buiodo patentes, sllo actos de g13neral. 
O Sr. Drumonà ... de que nós tere-

mos oo exorcicio para que legislamos 
es;e deficit de 300:000$ como o creou 
a imaginaçao ja muito attJrmentada 
do nobre d11putado 1 

Ora, Srs, isto nté é mangar cum n 
assomblea provincial, é fazer pouco O:!l-
tit1 do bom senso de nossos collegas. 
(Apoia!los,muito bem). 

E' crear de{lclls ó. capricho, para cho· 
gar á tal conta retloodn, que foi sempre 
ll aspiração de S. Ex. 

o Sr. M . Fulgenclo : - Fazor pouco 
caso do bom senso o.lus collegas é vir-se 
dizer aq ui quo a província e~tli em boas 
cono.liçõ.s fioancetra.s. 

O S1'. Drumoml :- Eu acredit.o que o 
meu c?llega 30ja. llabil prefessor de latim 
e r.·aocez; ma, , em aritllmetica, merece 
uma t·eprovaçll•• plona. 

o Sr. x . aa Veiga :- Nllo apoiado. rlis· 
cu tio perfeitamente os algarismos. V. Ex. 
é que quer f11zer rbetorica em aritb-
metica. 

O Sr. Dr-umond : - Estabelece uma 
proporção cuja ioc••gnita nunca appa-
r ece. O tal- X-é sempre fatal. 

Sendo assim, a que fica reduz ido e~ se 
terrível e fatal ae{lctt, puramente idoal, 
creado pela pbantasia de S. Ex? 

Srs., eu ja convidei o meu nobre col-
Jega para em 2.• dtscussdo adaptar um 
outro 'Y3tema de combater a loglca dos 
a lgarismos, que é loexot·avel o iniJexi-
vel ; é mistet· que elles sejaw .consulta-
dos como devem 1or, porque no; nilo po-
4emo3 de um 5 faze r um 9, e vice-versa, 
eomo rez S. Ex. ; é preciso que nos re· 
·~~i lljamos a seus dom1nios, e ellea DIO 

se JlOdl!m estender :i vontade. (Apoiados, 
mutlo bem). 

Ollpois deste trabalho, S. Ex .. qual 
verdadeiro C<\Ssandra. que vinha annun-
ctar-no~ toda a seria tio males e infurtu-
nio•, procurou entrar na discussão dos 
creditos sup~leruen taros; e nessa parte 
S. Ex. nilo foi mais feliz que nas outras. 
(Apoiados). 

Uisso S. F.:t. que n autorisaçllo para a 
abertura de credtt.os supplemeotares ó 
um verdaderro cancro. que a as~emblea 
devo exterminar, examinando com todo 
rigor os~a q •Jestao, etc. 

:ir presidente, o nobre deputado nllo 
tem rnzao ; S. Ex. sabe que muita" vPzes 
a commis.~âo de fazenda, por falta de ele-
mentos bastante s!'guros. ollo pocle fixar 
prccisnmente, com toda a exactidilo, o 
quanlum o.IA uma despeza ; não é possi-
vcl h:1ver abi infalllbilldadc. 

O S1·. X. da Veiga : - Então deixam 
ao pt·osicl&nte da pr·ovlncia ~ 

O Sr. DJ•umond: - Fixamos as despe-
zas nos limues que entendemos razoa-
vai~, mas nunca laltamns com a cautela 
neccs~aria, que é dar f<ICulo.lada ao g, . 
verno p:1ra. no caso e com as rormnlttla· 
dos j>revis tas pela let n. 2314 o.le 1870, 
abl'ir creuHo, supplementares. 

P .rq ue é que a ass9mbloa l•rJvincial 
autori ~a a abertura do crcdit.os supplc· 
mentaNs ? E' porque acha possi1·el a 
insufficicncia do quula l'llra alguma.s 
Ycrbas da despeza I' ubl ica. E' nssim 
quo tem sido insufficieutus u. 1·erba-Fvt • 
ça Pu hlica- :r verba porccnt:og•·m a col -
lccti!To!S e Outra~ ; o a coommi~sâo, para 
to<l•l duixar o g~>vur nv 5eotl meio> de 
acçào em taes ca, o '• do m·•do a pere-
cer o scrv:Ç;J publ:co, .rbrc ·lhe cre(\i-
to:< supp:o.u~:tttar. s :1 té 150.0:.!0$000. 

O S1·. X. da Veiga: - Ncs;a~ vcrb:1s 
nilo nbrio. 

O St·. Dr1mzoncl:-Abrio nessas o 
n'uulras. 

Cuns de remos quo sejilo iosufficien lcs 
as \'Crbas, que ain•la o scjllo os cred itus 
SUpjJlomon~urcs autorisados, o governo 
ha du tlcar do mãos atadas? Nào ; abre 
os cr~:di to;s sob sua responsabilidade 
par.1 acudir ó. serviços ur g.mtes, em 
crrcumstancia'l exlraurdi ra:·i !S tJ tlo-
poi~ vem pedtr UD\ uill de incle,nniJu-
de /il assemblea, que, seilo amiga o 
chóla do patriotismo, nló"\h'o uegarâ. 
(A poiaclos). 1 

O coulmrio, Sr. pr <!sidonte, é um 
absurdo, ó um impo;~ivol, p<• rquo ba 
serviços que oà , putle rn nbsnlut&.llente 
llcJr paruhsados. N:lo podemos, por tao-
to, n.io deremos cortar u acç;\o tla ad-
mini.stração om taes casos exU'toOI'<lt-
uari'ls, porque, antes do tudo, estilo &li 
necessidades Fublicas. (Apoia~Qs) . 



O S1·. 11/. Fulgenr.U>:- 0 que não 
devemos é encampar o arbitriu do go-
verno. (Apofados da minoria). 

O Sr . Drumond:-~ qu:mdo o go-
verno a•siro proceder, porque, na ru•li· 
dude, viola a lei, ultruphM os limites 
d ,s creditos supJil"mentares, sabe mui-
to bem q o ai o seu dever : venha a as-
scmblea mostrar os motavos que teve 
para auim proceder e diga aos el .. itus 
do povo: • Violei a lei, cunfllS:su-o, mas 
fil·o urgido pela· furÇa das circum.~tan
cias, jolgaa-me.» Nó~ encamparemos ~eo 
acto, justiflcaTel em fa~ das circom-
atanc!as. (Apoiadru, mU&lO bem). 

Esta é a verdadeira duutrma, Srs., 
doutrina' qoo n4o pode ser e~quecida, 
nem nela OpJI?~ição, nem pelos amlgos 
do governo (Apoiados). 

Sr. presidente, Ja vuu notando que a 
casa acha-se fatigada. (N lfo apoiad(.s 
geroe.s). 

Vozes:-Estamosouvlndo-ocom moi-
to prazer e attenç4o. (Apoiados). 

O Sr. Drumond:- Me parece que te-
nho offorecido sulflciente impugoaçao 
à todos os argumentos spre--.utados 
pelo nobre deputado n quem r<!Spondo. 

O Sr. Se11eriano de Rcsende:- Fal· 
tou fallar sobre a C.'\rta chorogra· 
pb:ca 

O Sr. Drumond:-La irei, se houve~ 
tempo. Sa ntto fh~erhOjO, roserv&r-me-bea 
para a 2. • discuSlSllo. 

A commi~tto do fazendo., Srs., é a 
1.• a reconhecer quo o projecto que se 
discute reseote-so de muitas lacunas 
e defeitos, porque ella n~o se acba'!a 
armada da intelligencaa nece~r1a 
para tão ardua tarefa, ( n:fo apoiados 
geraes ), ao que accresce ser _compo-ta 
de deputados oove1s no maneJo das fi-
nanÇAs ( nao apoiados )i nilo podia 
apresentar â con~ader~çllo da casa um 
projocto do mestre, _que pod~Sio ser 
opplaudido e receb1do de braços 
ab.r tos ... 

Nao, Sr.; nós qul!remos q.ue o orça-
mento seja di,cutido mmucaoumunte, 
porque o nosso intuito, antes de t~do, 
é dotar a província c 1m uma let de 
orçamento que, ~o mesmo . tempo que 
imponha sacrific10s razoa voas ao puvo, 
desenvolva os seus elemP.otos de r•que-
:ta 0 ftxe a despeza publica conveuhm· 
temente. (Apoiados) • 

o Sr. Ser;eriano d~ Resende:- E o 
quo da-eja a minor1a • 

0 Sr. Drumond:- Nem a comm_~a-
110 nem nenhum dos seus membros m-
dlvidualmente Cu qoe~tlo doa mor pru• 
:frio par~ 11ue 81te froJecto traoelte bl 

lU8 • 
cnmo se aclla elaborado. Si a assem-
blea entender que aqoelw medidas, 
pela' qoaos estamos fOSOlf,idos a Von• 
.: .. r todns as dafficaldades, lotar de-
nodada e esfor~dament'lf devao ser 
adiadas; se a assemblea assim resolver, 
ja que seus acto" revelllo a sabedoria 
na ~ua leg.tima expres~llo, nao teremos 
nus quem irá contrariar os seu>' intui-
tos patr•oticos e genorOII()S. (Apoiados, 
muito bem). 

Por Isso. des:lejll prevlao aos meus 
lllustres collegas., para que fiquem com-
pletamente convencidos de que nenhum 
do oó~ tem a soa pessoa, o seu ooraçlo 
presu, sequer, a uma das emendas con-
signadas no projecto de orçamento. 

O Sr. M. Fmgencto: - Fazemos-lhe 
justiça. 

O Sr.Drumond:- Nós antepomos a aa-
tlsfaçlo do nosso amor proprlo, aos af-
recaos do nosso coraçao, as paixões que 
qusl sempre nos gullooa vida, A pros-
Jit!rldade da prov1ncia que estremece-
mos(~~. muUo bem). 

O intuito da commi&4o, fiquem cer-
tos todos os nobres deputados de um e 
outro lado da casa,é acertar, e nln fa:.:er 
vingar o ~troj 'lcto tal como se acha, pqr 
que, Srs.. ante u exlgenclas da pro-
víncia nó• nlln podemos collocar o amor 
proprio.(Mutto bem). 

Vou terminar, Sr. presidente, reser-
vando o qoe ainda tinha a dizer, para a 
2.• di~cussao, qoe deve ser mais dtttida 
e minuciosa como desejo, ~poro e pe-
ço aos meus illu~tres collegas. 

Olft~reço a min~ha ·, .. lavra e o meu con• 
curso à Jllustre oppo_qtçao, para que 
sejao discutidos delalbadameote todos 
O>~ assumptos que constituem esta ma-
gna lei. 

Nót queremos acertar, para razel-o, 
somus ob:~eu ros e rracos (nlf<t apoiados); 
mas com o concurso slncere de nossos 
coiiPgas, membros da opposiçao. espera-
mos c.ou!ll'gu•r o noSlSo tim (Mutlo bem). 

Vozes:-A linguagem de V. Exc. 
honr~ a cu~tunis~ào e nos penhora. . 

Sr•. este prujecto ja foi magistral-
mente diacuudu p •t· um espirato luFido, 
como nó~ t()dO:I reconhecemos : o nobre 
representante do 1.• distrir.to, meo 
illustre e querido amigo digno relator 
da coromi~lio (apoiados); eu nllo pode-
rei accresceotar ás suas palavras seolo 
pallidos reflexos (N~ apofado!). 

O Sr. Se11eriarw d.e Rezellde:- V. 
Exc. pelos seus talentos honra a do-
pua.uçao. (Apoiados). 

Aguardo as impugnaÇÕes que ainda 
fnre•u f'o~itas peLa oubres deputaios, 
para tomal-as em conside.raÇlo; certos 
de que • tribuna somente me cha-. o 
cumrri•nto de um deTer 'l\1• ~rooll~ 

• • 
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r;&r~Ld~411DP!D~.ar tl!~lo qiWltq o per-
~~!IJ.re2:_m11~~as; {i:Jt''J (Ji ~o. ~(TÚ 
lliJito ~'C"'!'· v . or . r " comprunen-
IGdo fJ!lr ltUI GP.Jig_9f). -~ , . 

q Ar .. Miranda ft.lbelro. 
.;..sr:. ·pre.si~eote, ~oho . ~compaohado, 
com viTo iotereue, a porlia patriolica 
e~ q9e se pilo ~~ioõb.a~o ~9 mcos 
dagyfg~ ,Cflle&,a,s., ~~rca do projecto do 
órçameoio provaoca). 
T~pho ap.,laudido a atti~de briosa 

que .tem elle~ arsumido no debate, le-
Tanfando-o ~lto, á poder de seus reco· 
nh'eeidos'taleotos. 

Tomltndo nelle parte, pois, é com 
~1 o'u qulll temor que o laço .. 

Cóm eft'oito, Srs, mais inexpeiiêoto 
4e. quanto• se assentao nesta ~ancada, 
~ío 111? poder cor~espon~er â ex-
pecta.ti:v~ ílos !IJeos Aignos amigos que 
u11i jod.icarao para entrar na presente 
di.acusato, 

Accreace ainda que grande res.ponsa-
bllfdáde me eobrepesa, pois cabe-me 
nesCà easa coJ'responder tambem á con-
ftân~ diiquulle~ a quem tenho a honra 
de 'aqui·ropresontar, ja para fâier re-
percutir uesto recinto as suas queixas 
e séÜs cLunores, jn u suas aspiraçõ~s e 
ao"elps. (Muito bem}! 

Sr. presidente, se bem que os dignos 
colleg~t~ 11ue nllllta di~cus~no me prece-
derao houvessem affirmado a impor-
tancia do a&umpto, a meu torno tam-
b&m o 111~0. 

Sim, Su., nllo ha negar, momento· 
~ sao hoje as questões orçàmenta-
rias, poi~ ~abemos quu a ell11~ sepl·en-
dem, com relacion~tmento intimo, oll 
grandes problemas que coo~tituem a 
preoceupaçao du espírito publico em 
nosso p oiz. (Apoiados). 

Sloeatas questõM que &i r'a:r!o a·prova 
do 11ue ulUlo a~ p: oroessas do partido 
ora 'domio'ante, quando etD opposiç~o. 
que o ollrigar!o a enrolar a sua ban-
deira e & adiar a realizaçl o das ideias 
do seu'programma,hoje no poder.(Mui-
to bem) I 

Silo i!stas ques«Jeâ, Srs., que crearao 
para o partido l ibéral e~ta sitoaçao 
confusa e dlfficil ~m que ora o vemos, 
situação incubetente em que ja ao nllo 
dlrtge, mas é adtes dirigido, e .em que 
se débate á merCê do imprevisto das 
circumstancias ou dos accidentes do 
momento. (Apoiados). 

Quizera, Sr. presidente. nesta dis-
cussllo, evatar esteud~r-me em conside-
raQI}es de ordem polllica. Mas IIOU a 
iii;IO. lev .• ~p pe.lo qq!! di.lae o ll}e!l dígpo 
p.miõot reireaeotauk do 7!'di!~tlow, 

relativamente ao plntido conservador, 
quando taoha a :palat=ra sobre o pre· 
sente projeclo. 

Com elfeito, rOa-me ainda aos ouvi-
d~.o quo disse eótao S. Exc., quândo 
afi)rmou que o part do conservadór olo 
tinha prugrnmma! 

O Sr. Drumo?ld:-Ja estâ e~go,tádo. 
O Sr. M . Ribeiro:-Sr. presadeote, 

mais nvvo deita bancada e por iiso 
mesmo mais ardente no cul to que rendo 
aos princípios que formllo o program-
ma do generoso partido consen11dor, 
seja-me licito occupar a attençllo da 
cc1sa com algumas C!>Osideraçõea acerca 
da affirmaç4o do meo di~ti!lcto amigo. 

Sr. presidénte, partido sem program-
ma é cousa que nllo comprehendo; ou 
bem ha uma collectividade sob o nome 
do parti~o e .Por conseguinte com o 
~o programmá, ou tal colle.-tividade 
nlo coostatue um partii.Ío e ent.llo tol-
ticur guestio. 

Nas •Ociedl!.dea organiaadas um 'par-
tido é 11m!' aggremiaçâo de iôdividuos, 
un\dos todo~ por uao pensamento po-
lítico commum e sugeihsa uma 'mesma 
dlsciplima. 

Pois 11om; nestas condições estA o 
partido coaserndor em nosso paiz. 

E' ello essa grandl! collectividade, 
ca,ajo Jlr.ll! ramma é a constituição de 
1821, a constituição do imperio, prê• 
graanma rn:1 i~ l11vantado e patrioLico 
como mais neohum. (Apoiados). 

Na verdade, Sr presiden·e, na con• 
stitu:çao de 24,eslllo concretados o~ al• 
tos princípios do direito publico rno-
dernt• , nella estilo con~agradlll as leia 
da mais profunda sabodoria politicrr. 
(Apoiados) • 

. E' ella Ufl!a obra 'pnleila e t.lo per-
feita em relaçao ao témpo, em quo foi 
prvmulgada, que só pode ser attr ibuida 
a uma aubi ta illominaçllo do patr io-
li$mO do~ nos o~ BTÓ$. (Muito bem). 

E' como e lia, . co~o o sou program-
ma, quo o partido conservador tem as• 
~igniil~tdo a sua passagem na governa-
çâo du }lah: pelos grandes act.os legis-
latavos de 12 de Maio de 1840, de 3 de 
Dezembro de 1841 e outros, de que me 
escuso enumE>rar. (Apoiados). 

E' com esse programma que o parti-
do consenador salvou a unidade do 
imperio nos tempos tulmutuosoa de que 
temos conhecimeuto, na epoch.a revolu-
cionaria da regencia. 

O St·. X. da Veiga:-A pDiado. 
O Sr. M . Rabe1ro:- J!eço clesculpa 

a<?s m.e,ua illustl'lldôs ~qllegas p6r lfa-
ver eotrado ué$t. ordQ'IIl 411 QJisé~ • 



vaçõos, de natur~za · polilic.'l'. Niio mo 
era dado deixar de r.,ponder'ao di'gao 
repreàeataate do 7.• dtSuibto. 

Passo agora a considerar a mataria 
proprit1meute orçameat.al , áe bem quo 
com muib ttmul~:z, pelo facto de reoo-
nhecer a ·~iuha iuco:upetencia quanto 
ao a:~sumpto (Nao apoiados geraes.) 

O :::;,., X. da Yeiga:-V. Exc. é 
muito modesto. 

O Sr . .U. Ribeiro:- Sr. prosidonto, 
lendo o art. l. • dii pr••posta 010 di~cus
a~o. eu vejo quo, âcerca da materu& 
de impustos, ainda preponderAo entre 
nós Otlrt•>3 projuisos do passado. 

V. Exc. coobooo qual a noç!o anU-
gn do esbdo; do couformidado com 
ella o estado se assentava sobre a for-
ça, sobre a violencia. 

Eutrooestado e o individuo havia um 
completo antagonismo quo, no tocante · 
ao assumpto de que me·O'ceupo, se r.~re
lava polo tributo • 

.Eatao, dada por es 'e facto a autono-
mia entre o lndtviduo e o estado, o im-
p •tto era a exploração do individuo 
pJlo estado. 

O estado nlo tinha nnnca em con-
sideraç4o ns forç:ts productoras do con-
tribu:utc. Pouco se lhe da,•a que os 
impo~tos lo:ssem voxatorios, em oa·Ja 
se lhe tmportava que e>~Daga~em. 

D'ahi cstt~:s tributaçõ~ .. x.gvrada.s, 
de qnt1 nos !alia a btstoria fiuanco.ra 
dos diver.os povo$. D'aht esta cuuce-
pçdO orrada subre o que devo ser o im-
posto. 

Pois hom; apreciando, Sr. pre>idente, 
o art. l. • d·• project., pa•·ece mo~ quo 
os prejut>OS â quo me referi de algum~t 
sorte a·n•la dumioâo, pois que a nobre 
commts>llO de fazenda, orçandu a rocei-
ta n&o teve na devida couta as Curça$ 
pr~ductoras dos nossos contribuintes. 

E' aalim, Sra., que em alguns §§ •lo 
nrt 1. • sdo conservados na mesma t:;rd-
duaçtlo em que antd ""':'v~ os iiD jlt•S· 
t .sdellos con~tanttls.-E as:stm, acco~u 
tuando mais meu peo:Samento, qoe o~ 
impost 1:1 rle exportaçao subre os g>•uu-
ros da nossa lavoura continuarllo à 
pesar sobre e !la Corte mente e part ex-
emplo considerarei a lavoura do café. 

V. Exc. eabe, Sr. presidente, qual n 
actual situaçao d'este ramo da no!sa 
agr:cultura. Ella hoJe oào é a me~ma 
que era hontem. Do pé de p. ospertda-
de em quo se achava, pa~vu para as 
m•is prec~trias llOnd·ções. 

O Sr. M oret;solm:-Os auxílios á 
ella alo paadO do. ~romeaas. . 

() Sr. M • .RikirQ;-Sem 4uncll.,. 

.... 
O Sr. H. Sales:-A prio!elra pro· 

massa foi feita -em 18'15. . 11 ' 
O Sr. 'M. Ribeifoo:- Nf.o âd se à tem 

opprimido como tâmbenr 'nada 'sê ha 
fe.to á bem d'elia. 

Pois bem; n'estas apertadás conjnn-
ettlru, ora se tem ella dil'lgi'cfO'aos ~ 
dere$ geraes, ora aos podéres pro'tfli'· 
ciaes, afim de seràin alliviadà; as hn-
po tições que a o'ilei'llo. 

Mas o que 'tem ·su$!dido '' IYe 11\h 
'lado, o governo 'geral nada feiD' (eito 
neste senti4o, so~ o pretexto de 'b~ ·Js 
guvcrnos provinciaes iu ublldvló' ~ual
quer rodltcçlo õperà'dà no [{o~sto 
geral; de outro ·fado, oí g:overnos ~nl
vmciaes, com seus orÇllmeut{U ~SfOs. 
remvttom as qüãixas com vista·áo go-
·vorno geral. 

Esta situação da lavoura f'a%-me 
lembrar a do povo Ese- sset, e oi am'a 
opucha remota da sua histnrià. Pétte· 
gutdo por seus· !eruzes ininHgO:<, Qs 
l'ictas, era por elles aquellé lórellz 
poYo impellillo à'tê o 'ina'r; á ~ti t~rno 
o mar os atirava aos Pit~tlls. '1 ' 

A1~ím, Srs.,se acha a noá:~a lávolfra: 
de u'm lado o governo geral que colh 
seus lmpo~tos a onêra, do outro, o gó-
Yuroo J.lrovincial que semelhantemente 
o. op.,ritue (Apoiaúcis e muilo bem ela 
minoria). 

Sr. pre-itlente, dizia Montesquleu 
qut~ no. fiLoÇilo das renJa~ p~tblicas ó9 
gov.,rnos devem •er em .vista, aótes cfe 
tudo, as necessidades dos g••Yernadot, 
as urg.ncias dos contribuinte~ e' ne.o as 
neet~.•stdades flctictas ou imagloat'ltis 
do~ que govornae. 

Poos hum; parece-mo que a nobre 
cou:m•s•il'o de ÍIIZOilda, na eunft!()çAO do 
prd&unte urçamento, não teve na devida 
contu, nao attendeu A recummendacj!o 
d'aquelle eminente publicis'- • 

Na verdade, a illust rada commisslo 
uâo olhou para·as trt~tes conjunct uras 
olu nu.:<as classeJ> contrabuioiua (apoia;. 
d s e nilo apotadot), o1i·, aprecwu tle-
vidamo~ute a.s eondiç6es dos nojl!Qs cul· 
lectados. 

OSr. H . Sales:.....:E' uma injurtlça 
Ceita à oommis<ao. • 

O Sr. M. Ribeiro:-E' o qüe>Pii'i 
mim resulta ·da proposta do' oPl;a-
mento. 

A>siin é que,lançando os olbos sobre 
a receita e sollre a de·peza pro<ttdcial, 
comparando os algaro~roos de iulia e 
outra,deparo com um doflcit,àom o dOSZ. 
equilib. io no orçamento. Por •tanto, 
nllo. Í>~t·aetn-.platUi1,:ltdad~t o qu"e"dlise, 
allirmando CJ.Ue a Dob.:. oqmín'-• 11o 

• 
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co~;~feccionar o presente projccto, eJ· 
tata antes tomada da preoceupaçao da 
despaza, das necessidadei as Tezes aop-
poawda adminisnaçao,do que d'aqoel-
la outra, da que se refere às nec .. .ssi-
da.Jca reaes dos governados, (apoiados). 

Ja que alludi ao deflcit, parece-me 
que na o será de ex tranhar-se a liber-
dade que ouso tomar, inquirindo da 
nubre commisslo o motivo por que o 
nlo elim•nou de proposta. 

Porque rulo, Srs., nlo se deo a il-
lustrad.a com.mi$$10 ao trabalho de 
equilibrar a despeza com a receita f 

O Sr.' Drumond:-Eaperamos opa-
triotismo de V. Exc: e €eos coml'a· 
nheiros. 

O Sr. M. Ribeiro:-E$ta tarefa ca-
bia antes de tudo á nobre commisslo. 

O Sr . X. da Veiga:-A ~mJDi,sss.o 
nlo quiz comprom11tter-se. 

O Sr. H . Salu:- A cowmi~s&o tem 
até acarretado odiosidades apresentan-
do este orçamento e oa nobres deputll-
lloe dizem que ella nlo quiz compro-
metteroeel 

O ~r. M . Ribeiro:-Parece real-
mente que ella us.o quiz compromet-
ter-le, como diz meo nubre am1go. 

Sendo assim nlo se bouTe eUa como 
d'!vera, isto é, quiz rugir à respona..~
bilidade que lhe adviria ou du ~rte 
que hounsse de fazer na despeza,ou do 
augmeoto de alguma verba da t'eceita, 
a6m de conseguir a devida pondera• 
ç&o entre uma e outra. .. 

Purtnto me parece que a 01gna 
commisss.o nlo procedeu como lhe cor-
ria, nAo racil.t!indo a esta &S$8mblea 
o duempenho da tarefa que lhe cabe 
do equi11brar o orçamento. (Apoiados). 

Ma~, Sr. presiJente, vou precillllr 
ainda mais u quo tenho dito, i:sto é, 
que a nobre commissllo nllo apreciou 
dntdameute a actual situaçllo dae no~
aaa classes produotoras. 

E' o que se evidencia do § 2 do art. 
) ,•, onde ataxa do imposto sobreo 
ulé n1o foi modi6cada, a despeito 
da grande depresslo em que cahio o 
preço deste genero. 

A taxa é a mesma que a dos annos 
pusados. 

ú S1·. Drumcmà:- V. Exc. leo as 
disposições permanentes f 

O St·. M. Ribeit·o:- Chegarei IA ... 
Sr. presidente, a modificação á que 

ae refere o nobre deputado, nada adian-
ta, em nada melhora as condiç~ da 
lavoura do café da nossa provincia. 

O Sr. X. da Veiga:-.Apoiado, pode 
~~~ ~praval·••· . 

O Sr. Drumond:-Vamoa ouvir a 
de.monstraçAo. 

O Sr. M .Ríllefro:- Na Tert!ade, atten-
dendo-se para a disposiÇio do § 4 do art. 
4, vemos que ella Importa nada mais 
nada menos do que em uma disposlçao 
toda facultativa de que nl ser Investi· 
do o presidente da provlnqja e da qual 
elle usará ou deixará de usar,como bem 
lhe aprouver.(.&pofados). 

O Sr. M oretzsohn:- Pode cbnsar 
mulb. 

O Sr. M . RCbeíro:- Justamente,é ama 
aut.lrisa.çllo de qne o presidente até po-
de abusar, Já deixando as cousas no 
mesmo estado, já aggravando-as. 

O Sr • .Dnmumd:- Mas aqui a dis"Jc· 
siçao nao é facultativa, é taxatlva...:v. 
Exo. l(o mal.-

0 Sr. M. Rtlietro:-0 nobre deputado 
queira attender-me. -o disposto no art. 
õ.• detormina que a pauta Jo Imposto 
do café serà organi!!Ada nos mues de 
Junho e Dez:embrode cada anno,de con-
formidade com o preço medi o do gene-
ro. Mas o que se poderá dar f :Nio ex-
cluindo o disposto no art. õ.• do pro-
j~::cto, a faculdade de que será lnvesU-
do o presidente da prol'lncla com a t!is-
poslçAo do § 4 do art. 4.•, o resultado 
oerá que o arbítrio do poder exeou ivo 
provincial terâ incontestavelmente sem-
pre lugar pelo facto da attribulçllo, que 
lhe é conferida, de passar os generos de 
exportação Je uma pauta para outra, 
podendo assim augmentar ou diminuir 
os Impostos. (Apotados). 

O Sr • .Drunwnd (l.endo) :- Será lixada 
de acordo com o preço meollo do mesmo 
genero no mercado da cOrte durante o 
mez an~rior. 

O Sr. Seve.rlano de Resende : - Deve 
ser o preço da província e nllo o da cOrte. 

O St·. Pata:4o :- :Na provincia nao ba 
preço nem mercado de café. 

O Sr. Secertano de Resende :- Ba. 
O Sr. Pat.1:4o :-Onde 'l 
O Sr. X. da Veiga :-0 prt>ço da pro-

Tincla é o ~a cOrte, com deduçao do frete. 
O Sr. M . Ribelt'O :-Passarei agora a 

fazer algumas considerações sobre o mes-
mo art. 1.•, na parte relativa As taxas 
llinerarlas. 

Sr. presidente, ai ha Imposto deveras 
gravoso, deveras vexatorio, ruinoso, até 
anti-consti tuciOnal, por ir de encontro 
ao acto addiciooal, é o das taxas ltine-
rarias. 

A qualiOcaçAo de taxa itíneraria n!Io 
é aquella que mais se coaduna e corre-
aponde Cl'm aquillo que a cousa é.A ta:xa 
ltineraria, pelo que nos dizem o Sr. Vis-
conde de Uruguay e o Sr. Tanres Ba.s-
tos, deve ser a contribulçao lançada so-
bro~ as cargas de mercadorias e genPrOII 
que alo tran•portadoa pelas estraoaa da 
prol'lncia. Mas, o que vemos com rela· 
~ a ea&a tua Y t;' q~&e poc oU• " ~·~ 



liza nad!liD4is nada:menos do que a co-
bL-aoçn de çerdadeiros impo~tos de im-
portaçilo sobro tollos os generos que en· 
t~am na provlbcla, seja"quill' r•rr a su11 
procedencia. 

E' pois um Imposto inteiramente anti-
coostttuolunal, qu~ vai ' de enooMro A ., 
Jo~tr<~. expressn, clara · e termloa'ute do · 
art. 12 do uoto addLciooaJ. • • 

Nem se d1ga, Srs., que as taxas i tine- • 
r~ riu , Qo~er9 ser desculp~dl!o$ cor!Jo, im· 
post.o de consumo, ou que ellas nada ruals 
silo do q,ue Imposto de co~~uino. N4o, ó 
imposto · de cun~umo, llm dos ramos da 
divisAo do Imposto lndl'reclo. é ãqueJJe 
que Incide wbre este du aquellé guuero, 
com ~ta ou aquella taxa, de·confurmi· 
dade com a força productora. do g.~uoro, 
com o auu maior ou mtlnor consumo. 

Nau s~ pude, pois, <Lier que a~ taxas 
ilineraro:Ls podcni sub.sist1r DO$ noss s 
orçamento6 1111b o nol!le de iwpostu 1\e 
consumo. 

Sr. presidente, tra !ando se· de as-
sumptu. tilo i~lJiur taote q11111 este do im-
po~~qs e que entende rntimam .. nte COII) 
a situação atn:ctiva das no~.as clull:les 
contribuiotoa, ndo we or.a dado deixar 
de lazer est.u CLD>idora.~;wa. 

O Sr. S. Ferraz:.-V .. Exc. comb!l· 
le ns lllxas itiueraria:ll, cumba.le o íw-
posto sollre o caro!, de ;orte qu& não 
~e1 com que reour$~S.Q\IOr que ~e <aUen-
da A de5pt>za publica. 

O g,., X. da Veiga: -Quer rcducçio 
de alguns í111po,tu~ uctuaes, o tjUe é 
u mn uspi rDÇllO S•" al, o s,·. M. Rlb<!WO:- Na verdad'! a 
reducç:\o é urnu nec~rdade itnpresciu-
divol. fob penJL de pr.~culler o guvcrn r 
provincial !i semelbaDÇI:I dt!S gt~v., rnoJ 
ab~olutos nos temp11~ .Ju ant1ga monar· 
chia francoz11, qua so se L .. mt>ravao Lio 
JIOVO qua[\~0 se \'Íilll na cont.nKenma 
de augmentnr i{llpostos (Llfw.b bem)! 

Era a~im, Srs., quJ nestes te111p.r~ 
di%i& o contribuinte: c O gove1 n r, 
quando ao dtr rge á nó.s,nuru:a D••S Crdla· 
das no.SJs aspirnçOe;, do nosso bem-es-
tar· nos1001 ~!ditos elle só uos íotlla 
tias' suas urgencias, dos encargo~ do 
Esbdo. ,. 

O Sr. H. Sale.s:-As !lecessidades, e 
urgenciM do Est .do sil~ a svm•na d,us 
nect~N~ipades e urg~ncul de todus us 
ctduda11~. 

O S1•. Llf. Ribeiro:- Quitern entrar 
om ma1ores de,e•.~vulvimt~ntos ~obre o 
asst~mp to; .mad aqui m.e detenhtJ, nao 
querendoí~ttigarpur ma1s tempo a stten-
çao dos. meos dign01 collegas, e aguar: 
dando occas•Ao ma1s a ,a,tla em que tere• 
de occupar-me do importall•e a:ssumpto 
do Of?,lll~nto froYiDG~I, , (M14ÜO bfml 

• 

M11ilo beT/;1{ O p1·ador ê ~ompr~nlq· 
do por~~,: amigos). ·. ,,. , 

H 8r. Pnaao~-Sf11 prfii~eq,4e, V. Ex c. cump~eheode 'qullo),ditlléil , a 
minha posíçao,vindu á tribuna em hora 
t.a.o ad•ao,,t~r,da, e tendo áe r~Hponder 
de momento ao meu illu.strad.o collega 
e am•s·• q uq a~ba q'...s~n~r-~e. Feliz-
mente, P!'r11m1 piluC(IlS aA~ . RtS· ,coqsi,46- , 
raçlle~ que , terei 4_e fa,t~r J!!!\ l:t\'i!l!ft& 
11 :>. Ex c., me. mo po»q ue Y. sua' q DIIS~ . 
que nau pa&~<~ram de g.r~~··aJi•ht•~ ·IK?" 
llre poht1c~, e 1 ~obre o, 1p,rocldimeoto 
da cornmi:~sau 1.• de fazenda, .• 
, Ao. uucal.llr r. seu diacu.Jlil, "lia11 ,lrri-
·.haote, o WllU .nubre .colfega mustNu-
ae ,llm•ra•to de ter um du6 membros 
da. corom1~o áe fazendi deSCÕnheo•do 
o prugramr,pa do pf\rlido con,servador 
de ter mc~ll\f. dito que tal l'rpgram~ 
nih1 IOXIIItla. 

s.·. p,re.fdeote, .nllo gosto de ent~ar 
em q up~tões polit•cas;. nap go1$t.o por 
sy$IO•f!&, po.ç prrpçJp~v. e pl·~ntemon
t~ p11r~ utl un~odo 'IU%:Q, ~sumptp que 
ducullmOi é por qemais l!lume.u~so, .e 
nclle 11r1..1 ~ev~m enlro~r 88melbantea 
q ueslõus 1 rata-se de orçar a receita 
da província e fixar a su.J.,despeza te-
m s de JOga .r cow' alga~í~mos,. e, porÍan-
to a octlhtâu na., é ~ mais oppor tuna 
para dL~cussües puliticas. 

l'or l'r iDctpio, Sr. presidente, . nllo 
gost.r de eutra~ em que-tões. polhlcas, 
~rque a ca.a J& sabe que e11, em ptin• 
crp1u~, oilll pertençu a nenhum do$ par .. 
t1 rOJ mLli•antes do, paz 

O :i1·. X. da Ve,ga:-Muito bem, ja 
ó uma cuuc~.-~o, lj ue e~ ti mamo~. 

O Sr. Pa•xao:- lsto .o.no é urna con· 
cessilo, _é uma deelaraç41) que foi por 
1nun Cuna oeste me,.no rOCLntu em ou-
tra . oC<:a;sía, •. Décla~ei eotilo que me; 
b.t v1a flha.lo ao p.uudo liberal p Ir pa-
recer·me que era dOll dois o que mar-
cba\·a ma i~ nn vanguarda do prugresso. 

Por sysloma, não gosto de entrar 
em quo~tões políticas, porque, como 
muito bem disse o nôbre' deputado a. 
quem respondo, e lias. s46 as mâis das 
VQZC:l desagradaveis, irritantes e odio-
us; al~m d~ que, em regra, um 'parti~o 
nada podu (h1.er do outro, quo esto ri11o 
lho pussa r ... tribul r do oll!i!lno nlodo. 

O Sr. Drumonct:- Amb'os tom lollta4 
Jtls de vidro. 

O S.•·· Paixão:-Entretnnto, 'para 
o Ao de1xar sern reparo as ounsideraÇtJes 
re~tas pelo mau ~lustrado oollep. ·di-
rel em de(ert~nc•a i <;. Bxo. q uot uma 
du prona de IJUe o pantdo cónlMI'rf~ 
dor efl'eçUV&lJlOAW ulo tem l'l'Oiraa, 



ma conhecido é tor elle aceit&tlo parte 
do programma do partõdo liberal. 
(Apoiados e 114"o apoiados). 

O Sr. X. da Veiga :~Nio apoiado, 
protes tamos contra í~ao, nunca aceitou, 
nao aceita e nem aceitará. Nao aceita-
m 1s flcçc:Je~. 

O Sr. Paia:do:-Sr. presidente, este 
facto é de notoriedade tal, acha-~e de 
tal moi o na consciencia do todos, que 
.dispen!a demt~nstraça:o. E' um facto 
por sua n:~ tureza eVIdente, e o que é de 
evidencia não precisa ser demonstrado. 
(Apoiados). 

So o par tido conservador tem por seu 
programma as ideas exaradas na con-
atttuiça:o, na:o pode deixar de convir 
que essas ideas foram o recoohechnen-
to das necessidades do paiz, das condi-
ções em que podia ~er organisada a 
aoctedadu b1 a~ilei1 a em uma epocba 
dada; mas as condiçõ~s do paiz mudam-
se, e muitas vez"ls é preciso mudarem-
se os seu& elementos constitutivos. 

Se a sociedade brasileira de hoje 
nno é a mesma de outr'ora, se não tem 
as mesmas necessidades, e sim outras 
bem dif erentes; ~e as suas a$pirações 
tem-se ampliado, é po!sivol que a 
constituição ja preci~e de alguma ro-
íorma. (Apoiados). 

O Sr.Seoenano de Resende:- Enta:o 
V. Exc. a considera caduca 1 

O Sr. Paix.io:-Atlenda-me o no-
bre deputado. 

O Sr. X. da Veiga:-0 facto pode-se 
dar para o futurt!; mas actualmente 
nlo ba progresso, nem aspiração na-
cional , que na o p "'a reali>ar -se 
dentro dos limites da CODitiluição. 
(Apoiados da minoria). 

O Sr. Pai.xão:-Aigumas das dou-
trinas hUstentadas pelo ~artido con-
~~~·,·ador de bojo, algumas das ideas 
por elle pregadas, mauifestllo perfeita-
mente a necessidade tia reforma da 
constituição em cer tos poutos. 

Alem disso, Sr. pre!idente, alguns 
actos ar.teriorcs de~se mesmo partido 
ja fo~4o modificar a constituiçao do 
smper10. 

Conseguintemente, eu nllo sei se as 
itleas do partído conservador hoje sAo 
as ícloas do tempo da indepentlencia ... 

O Sr. X . da Veiga:-Elle nao existia 
ontâo. 

O Sr . Paixao .... se silo as ideas con-
sagradas na coostituiçao, ou se &Ao 
u i doas que têm sido manifuladas pelos 
membrca desse part ido no C?rrer dos 
,.lllf0! 1 ideas ultima• ~taa que oao 

esU!o em perfci to a~ordo co01 a& da 
eoust•tuiçlo. 

Para nao citar outros factos, Srs., 
citarei o mais recente, a reforma do 
systema eltitoral, que, . como todos 
o $llbern, foi uma modiflcaçato de priu-
ci pios adaptados na con~tituiçlo. 

O Sr. X. da Veiga:- Uma intorpre-
taç!o. 

O Sr. Paixtfo:- Foi uma modifica-
ça:o feita nas ideas exaradas na con-
stituição, e modilicaç1o aceita inteira-
mente pelo part ido conser vador. 

fsto, portanto, pro,·a que as ideas 
do part1do C1•nservador de ou t r'ora nA o 
~r4o na idcas do partido conservador 
de hoje, o corrobora a proposição que 
ha pouc.> enunciei, quando disse que 
o pru Lido conservador tinha-se 8)10-
dert do de p:nte do pr-~gramma, das 
idcas d•l ra l"tido liberal. 

O Sr. T . da Motta:- V. Exc. aftlr-
ma que o p11t1do conservador mudou 
do itleas porque aceitou a reforma 
elel torall 

O St•. Paia:do:- Na:o disse que mu-
dasse de idca•; ma~. se aa ideas do 
partido slo a·s da constitu!çlo, modi-
licoU:·as; o que alias, de minha parte, 
DIIO 1mporta em cen~ura, porque o par-
l do consen·ador, apesar de continuar 
a sel-o, pode querer uma ou outra 
modificação na constituiçao,modificaçao 
quo seja reclamada pelas neccs,idades 
actu~es do paiz. 

Pude não querer uma reforma com-
pleta, absoluta, uma transformaçao in-
teira desta form!'- de governo, mas 
uma ou outra modtflcaçdo de idea~, que 
na:o des6gure o estado actual das 
co usas. 

~orn ist.o quero mo t :·ar que o pro-
pno part1do conservador não pude exi-
mir-se aos influxos do 1•rogreuo· sua 
bau.:leira de hoje n!lo é a do ho~tem 

Feitas estas pondtorações, que m~ 
forão ~uggerid·ts de momento, em re-
hlçlO á profo"içao enunciada pelo meta 
illu~ t re co lega, eu o acompanharei, 
para passu, tratando de re. pondcr ao1 outros pontos do seu discurso. 

Disse o nobre deputado que o art. 1. • 
do orçamento a3scntava ~:m idoas fal-
sas; que antigamente, nas pa~sadas eras 
o E~tado repousava na furça, e duhi ~ 
erro de lançarem-se impos:ções sobre 0 povo som a equidade <levida, som ae 
consultarem .as forças de cada um; e 
que e: ae defe1 to, es>e erro, tr•nsJIIIre-
cia no art. l. • do projecto, porqu., bem 
duvida na opinil o de S. Exc., a ~om
milllo uao JttfRtleo " ~" frOfOrçW, 

• 



.~AEtl. 

nalida<!.t d.as tur.;as da '~dua indiv' juo, 
ou lias matar ias t ributadas. 

Nao posso concordar noste ponto com 
o meu illustre collega. 

V. Exc. saba, Sr . presidente, que a 
comml•sáo nada mais fuz do que ava-
liar os imposto$ ja creados a que têm 
de ser cobrados segundo diversas pau-
tas. 

As·lm no § 1. • do art. 1.• do projec-
to CJlnsignou a quota relativa ao pro-
dueto d1.1s ganeros tributad'>S em 3 %i 
no§ 2.• a relativa ao dos tributados em 
4 %;no § 3. • à que se refere aos direi• 
tos de 6 %· 

Consegumtemente, a commi~sllo nllo 
creou imp:>sto-, diversos, e nestas tres 
pauta• de impostos ... 

O Sr. i\1. Ribeiro:- Aggravando-os 
muito 

O Sr. Drumond:- Em que? r:o Sr. Paiau%o ..... compl'chond·J tres 
cl:iS3es gerao~ de objecto~ tobro os 
quaes recnhem estas ÍIJ!pos'çõ~s. e nom 
ao menus alterou-a~. 

Ora, como concluir-~o daqui quo a 
commi~~llo não foi equitativa, quando 
nest JS pautas atlondeo a natureza elo 
ohjecto tributado? 

A commisstlo,pnra proceder de accor-
do com a:; ídeus do nobre deputado, 
detia lançar um imposto individual 
e dizer: c cada iaiiv1duo contribuíra 
para a de;peza da proviucin com uma 
quota rela tiva á flua for tu na. " 

Era o unico meio de ~er equitativa, 
no pensar de S. Exc. 

O Sr. M. Ribeiro: - Pois na:o h a al-
guns impostos quo sllo voxatoríos? 

O S1·. Pai:r:do:-A commissão,porem, 
procedendo como se vê do projecto, an-
dou de accordo nao so com as itleas ge-
raes dos escriptores quo tratão dest1 
mataria, como com todas as a.ssemblcas 
provinciae; e geraes ... 

V Sr. X. da Veiga: - No nosso paiz. 
O Sr. Pai.clfo ... no nosso e nos outros 

paitea ... 
O Sr. X. àa Veiga: - Ntw apJiado. 
O Sr. Pai..ctfo ... porque o systema de 

lançar imposiç<)~s adoptado pela com-
missno não é novo, não é uma invenç5o 
sua, é o resultado ... 

O ;:,·. X. da Veiga:-~lu entre nós 
ha alguns impostos absurdO!, e outros 
vexatorio~. 

O Sr_ Pai..cdo .. . dos estudos feitos 
pelas diversc~s com missões do> ann~a an-
teriores, quo teem tratado desta mate-, f l8. 

Eu concordo que,dadas cortas circum-
ptaucias, ~ imposto 11ue n 11rincipio, • 

quando foi crendo, nrr,. era vexato.r~o, 
venha a tornar-se depois. . -

O Sr. X. 'da Veiga:- Apoiado, as 
circumstancias mudao. 

O Sr . Pai:r:ão:- Mas isSo é uma ex-
C8fç40, nAo é a regra,e por uma,éxcep-
Çào o meu li lustre collega nlo pode di-
zer quo o art. J.• do projecto incorro 
no er ro por S. Exo. apon&ado. · 

O Sr. X. da Veiga:- ,Màs V~ E_xc.,' 
que é representaute da zona cafeoira, 
ba de reconhe.cer que o imposto sobre 
o café é vexatorio nas circwnstanciàs 
actuaes deste genero. · 

O Sr. S. Fet·raz:-Para isso ha pt:fl• 
videocia. 

O Sr. X. da Veiga:- Nllo ha provi-
dencia nenhuma; a que o nobre deputa-
do diz que ha é tal, que poJe &Jgravar 
as cond1ções do fr"De:o. 

O Sr. M. Rib.iro: -Nllp melhora em 
n1da, podo até 1 eiorar , 

O Sr. Drumonà:-Mu V. Exc. nlo 
demonstrou. 

O Sr. Paixão:- 0 illustre deputa-
do disie quo a ll:l voura eoffria .e J!Íidia. 
que a salvassem, e citou-nos, muito a 
proposito, o facto hioto.rico doa priml-
li vos Bretões, repeli i'lo;; pelo mar, o 
atacados pelos Picta$ da. Escossla. 

Mas, Sr. presidente, me parece que 
o meu nobre collega não foi f!lliz no 
~ ou exem1•lu; FOI'quanto não se d&,com 
a la ,·ou r a o que se da v a com aque\le 
povo, e a prova esta em que, chegando 
os seus clamores, as ~uas reclnmações 
ao governo geral, \)ma meJida foi apre-
sen&ada A camarn propondo 11 reducçao 
de sa imposto na proporção do 2 %. 

O g, .. S . Ferraz::-Jus1a1uente ~o
bre a oxportaçAo. 

O Sr. X da Ve1ga:- E o governo 
attendeu, n![o 1 

O Sr. Paia:ão:- Pelo menos passoÚ 
na camara a reducÇão do imposto. 

O Sr. X. d(l Veiga:- Mas fique çon-
signado que foi coutra o voto do go-
verno. 

O Sr. H. Sales:-Ma' com o voto 
dos libaraes. 

O S1·. Paia;ão:-0 mesmo está so 
dando com a assem bica provincial, que 
traia de attooder âs reclamaçõgs feiw 
pelos fazendeiros. 

O Sr. X. da Veiga: - Mas fiq ue con• 
signado que foi contra o voto do 80<> 
ver no. 

O Sr. H. ~ales:-E com o voto dos 
liberaes. 

O S1·. X. da Veiga:-sete ou oito 
apenas, que salvaram a ban~eira elo 
par lido, aacr ilicada f9lo JP.ior ""'-~·~~' 



O Sr. Paixao: - A commissllo no 
art. 5. • c<.osigoa uma medida tendente 
a minorar o impo..to sobre o café. 

Sr. pres:dente,·tanto quanto o no-
bre depútado,a quem respondo, eu ad-
vogo aqui os interesses, a causa da la-
voura. E, Srs., eu nao Hco somente 
em palavras; quero quo o meu desejo 
seja .o ma reali!lade. 

Para isso ptço aos meus honrados 
collegas que me auxiliem com suas 
luzes, que os nobres deputados de uma 
e outra bancada me prestem e~se valto-
so concurso, para que po~omos conse-
guh' a !Oluçao deste magno problema. 

E, a proposito, Sr. prcatdt!nle, peço 
licença â V. Exc, para fazer ligeiras 
considerações sobre o imposto do café. 

VV. EExcs. sabem, St-s , que o im-
posto de 4 % sobre o co fé, imposto que 
nalavouraéconhecido com o nome de-
guia docafé- , foi um imposto que, por 
muito tempo, n4o pesou !obre essa in-
dustrta de um modo semivel,porque,em 
quanto esse Imposto cubrndtl na pro-
víncia do Rio dil Janeiru ero~ maior d\l 

, que o de Minas,ou a p1uta para cob•·an-
ça do imposto sobro o café na c6rto 
era super tor á de Minas, as gu;as do 
café eram vendidas alli com vantagem 
pnrn os lavrr.dores, com lucro para os 
fazendeiros. 

O Sr. X. da Veiga:-Esta declara-
~llo V. Exc. nao devia Cat• r da tribu-
na, porque,~e o facto é verdodetro, ndu 
honro a lavoura de Minas. 

O Sr. Paia:ão:- Ntlo trato de saber 
se honra ou se o4o honra, e~tou nar-
rando um Cacto ver.ladeiro. 

O Sr. X . da Veiga:-Mas, s~ndo um 
facto srnve, do ·qual provem grsnde 
increpaç:lO á lavoura, V. Exc. não 
dev:a trazel·.o sem prova1. 

O Sr. Paixão:-Nern ba lal incre· 
paçdo, como vou demonstrar. 

Sr. presidente, as cou~as passavao-se 
do modo seguinte: 

O café de Mina~, ao snbir da provín-
cia, paga o impo .to de 4 Y. sobre o 
seo val"r calculado na rasao de 3i5 
por kilt•gramma ou 15 r~is por kilo· 
gramma. O talao do pagamento deste 
Imposto recebeo a dom.,nunnç.'lo de 
guta do café. Todo o café quo sabe da 
província é acompanhudo, portanto, 
desta guio. 

Na cOrte, o café de Minns confunde-
se, em casa dos com missa rios, com o de 
outras procedencias. 

Confunde-ro com o café da província 
do Rio de Janeiro e de S. Paulo, pela 
~tflliQ~ ra.ao: . 

O en3acador e o e:tporta·lor, que 
silo duas classes de iot.:rmediarios no 
cotuinercio de café, ollo compr11m este 
generu seullo em grandes partidas, de 
mil, duas mil sacas, por exemplo. 

Os cornmissal'ios, portanto, que rece• 
bem esse artigo de diversas pt•uceden· 
c ias e em peq ueuu porçües, tem ne-
celll!idade de formar grandes lotes 
para fac litar ~ venda; dahi a mistur-o~. 

Nilo se pense que o commissarro mis-
tura o café indi~ti.uctamente, ao acaso, 
corno mutla gente supplle; ollo. Está 
no seo intere.•se proceder com m~thodo , 
tendo em vista o maior lucro. 

A mistura faz-se, tendo em vista o 
seo tamanho, cór e qualidade, emfim 
t tdos ru cono:liçllos extgidas para que 
c11da pl r tida Oque fortnllda de café tn• 
tei rum.:nte tgual; é este o processo. 

Comprehende-se que neste arranjo 
confundo-se o café de diversas p•·oce-
dencias o en ta o as guia~ . que acom-
pauhllo o de Minas, d<Jile •e deswc:lo. 

Pt eparado, assim, o café em gmndes 
lotes ou partidas, é offerecído au expor-
tatlor. 

O c. mprador, que se apresenta, com• 
pr~ o genero, mas pergunta pelas 
gotas. 

O Sr. X. da Veiga:-Para nll<~ pn-
gn r tio novo direito~ na a1Candega1 

O Sr . G. Pen11a. -=.lsso q uandu muito 
pr .. vu conr ra o commercio da cOrte e 
ntlo cvott a a ous.<a lnl"oura. 

O Sr. Paia:ão:-0 e:-~ portador, com-
Jirando o c~fé, sabe quo tem necessidn-
dt! de pagar direit .. s; sabe q uc, sendo a 
morcador.a da província do Ri•1, tem 
de pagar 4 % de direi to~ provn:ciaes 
eol.trudos no consulado; sabe que, indo 
desta província, tem exhibir a guia 
para nilo pagar o imposto alli. 

Ora, sendr, a pauto para a cobrança 
de$tO impusto, na côrte, semanal e cal-
culada do acordo com a media tio va-
lor dassa mercadoria na soma na fio la 
ó uma .pauta movo!, que acompanh~ 
as O<ctllaçõe.s do mercado. So, pois, o 
café tem alta no mercado, ella sobe o 
vice-vers ·. O expor tador, quanr!o o 
café esta com alta, pr.•cu ra ~~~ guias e 
' ffercce por ellas mais do que o seo 
valor nulll i na I. 

Assim, cobrindo o seu cafJ, embora 
do outra proccdoncia, cum as gotas, 
c~nses:ue. export11 I~ como de procAdcn-
cta rn10e1ra e evtla pagar imposto 
muito mais forte na c()r te. 

D'aqui a procura das guias, o seu 
alto pre9o no mercado, e o lucro quQ 
oellas telll o cafelista mineiro, • 



O 81•. X. d~ Veiga:-V. Exc. re-
flicta que estA fazendo uma gravo ac-
cusnçllo ll lavoura. 

O Sr·. Paix(lo:-E' a verdade. 
O ::ir. X. da Veiga:-Mas não vejo 

qual a utilitlarle ti a confissão. O quo 
V. Ex c. acaba do rlizor importa con-
fes$ar quo se t em duplicat!o o tripli-
cado ar hficiosamonte a exportaçllu da 
provincín,em projuiz:> da de outras pro-
vincía~ . 

O Sr .. Paixão: --Nilo, senhor, o que 
se dá e o segumtc: todo café quo sabe da 
província de Minas s~ho acompa.nhndo 
do guias; por consegu1nte as guu1s re-
prcsenlam exactamente a quantidade 
de caré expor tado. 

Todo café que n:to é acompanhado de 
guias reputa-su s ~ r do Rio do Janeiro 
ou S. Pa ulo. 

Ma., o que dizia llquo, e•n quanto o 
café estll alto, ha alta nas guias, ba 
portanto vantagem pnra o lavrador 
mineiro na venda destas. 

Nisto, Sr. presidente, não çejo nada 
de cen,;ura\·el ao agricultor mineiro; 
são phonomeno> do mercado, em que o 
lavrador nno inllue o !Iom pode t e1· 
responsabilidade alguma. _ 

Po1· muito tempo as cousas passarao-
so assim sempre:o c1fé com alta c sem-
pra a~ guias com un:a cotr~ção supe-
rillr au seu valor nom111al. 
O:~da , porem, a baixa do caré. tudo 

mudou-se. 
HOJP, a pauta dn côrto ll. inferior n 

pautn llx'\ do Minas; por I>SO , con~em 
ugor,, mais ao expor tador p:.gar o tm-
posto provincial pela . pau'=" ~a cll r~o 
do quo com(H'ar as gutns m10e1ras. Tl· 
verilo, portaotll, as guias, ba 1xa no 
mercado 

O S1·. X. da Vciga:-lnvertcm-se 
as pos1ções. 

O g, •. Paixão:- Justamente, come-
çarllo a dnr menos do que o sou valor 
nominal ; do sorte que, representando 
um imposto de 225 rois, . ~do cotadas 
om 100 roi~. 120 a ISO rets, conforme a 
rnnior ou menur baixa do café, dando 
u m prejuízo de 80 e 100 r~. ao fazen -
deiro. 

Sr. presidente, pela pe1uona ~xpo
sição um tnn to confusa (H ao ~po~<~dos) 
que tenb11 fdto, ,.(!. so perfeitamente 
11 1,e uno é po~stvcl encootrar-so uma 
soluç1lo sausfacto ría para esta magna 
que;Ulo, senllo na equiparaçilo da taxa 
do café de Mina • com a do café do lU o 
do Janei ro, de n•odo que ambos pl guem 
exactamente'4 Yo sobro o valor q,ue 

• 
• u.,-, . 

este gcnero obtí ver no mercado; é pro-
c so que haja uma sô pauta. 

O ;$1·. X. da Veiga úâ um aparte. 
O Sr. Paia:ão:-Eu estou mo~tran

do, sem con.iderar ainda a vantagem 
ou desvantagem do nosso imposto, sem 
tratu r de saber se elle é ou ollo vexa-
torio, o pbeuomeno que se di na cl)rto 
r elatívameote à~ guta.., e dígo.que o 
unico meto de romodíar este mal ê a 
equtparaçao das guias, para que o café 
do Minas pague roalrnento a mesma 
taxa que o do R·o de Jaoeiro. 

Esto desideratum, porem, i muito 
difficil de conseguír-so, p:)rque, si na 
c/l rte ó pus,ivel confeccionar-se no 
dumingu uma tabella da media do 
preço da p• aça na ultima se muna, para 
vigurar nu semana seguinte; na pro· 
,·incia de Mmus, oodo não h& mer-
catlo, uão se podo d.e um momento 
para outro communicar a todas as re-
cebedorias da provlocia qual é a pauta 
adoplada. Serta collocar muitas vuea 
os recebedorEs na im'Posslb11idade il'e 
saberem qual o imp<!s tu que devessem 
cobra1·, s1 adoptassemos a pauta sema-
nal. 

:se dissermos que não regula mais n. 
pauta do l\llnas, o que o imposto do café 
~erá cobru,lo segundo a paul<\ da cGrto, 
I>C rguuLo:- ·como em certas recebedor'ia, 
~e ha de sabor quea paufaconfeccionada 
na cõrte no domingo, á noite, para vi-
gora i' na seguud11 r.,u·a, é esta ou aquel-
la~ Em muna~ tecebetloria~s é impossí-
vel saber-ao. Consegulntomento, ha ne-
cessJtlade de quo seja esta pauta orga-
msatla na prov1ncía. e commuo.icada 
com a precisa antecedoocla fu; recebe-
dona:~, pa1·a que eslrul,a um tempo dádo, 
teohllo baso para a cobrança do lmpo.sto. 

Ha toda con venieocla em quo a nossa 
pau la esteja de accordo com a da c4ct-e.~ 

OS>·. X. da Veiga:- Primeira impos-
sibilidade, desde quo a da cOrto é sema· 
oal. 

O S1·. Pata;ão ... em segundo lugar que 
seja estabelecida de mudo mais exeq ui-
vei. 

Orn, se nllo} ójpossivel ser ella con· 
f~ccionada conj unctamento com a da 
côrte,se não é possível vigorar entre nós 
a pauta tl a c6r te, é prcc1so que alguem 
se encarregue de conrecclonal-a, e esse 
alguem Mo podo ser senilo o presiden· 
to lia provlnc1n. 

Resta saber se esta p:wta de'fe aer 
annua ou semestral, com•• pt'OP•>z a 
C:)mmissão, ou se deve ser ·semanal ou 
mensal. 

1'\ilo pode ser semanal, por que dà-se 
a impossibilidade do ser conhecida de 
um dia para outro om 1odas as reeebQ. 
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dorlas, e portanto fica eliminada esta 
bypothese. 

Ao nua tambem nl o pode ser . por que 
entlo nem e ra preciso d:lr esta del~gd
çdo ao presidente da provlnciajcompetta 
â assemblea fixar a pauc.a, como o te m 
até hoj e feito. 

O Sr. x . da Vetga:-Ern vir tude de 
delegaçl o,importa tanto ser aonua como 
semest ral. 

O Sr. Paixáo:- Mas. Sr. presidente, 
nlo poderemos encootrnr um meio ter-
mo ent re esses dois extremos~ Creio 
que sim. 

Pode-se fazer com que a taxa seía 
va.rlavel tanto quanto vossive l. O presi-
dente pode, por exemplo, confecciona r 
até o dia 20 de calla utoz, tenuo em vista 
o preço do mercado) do mez a nter ior, 
uma pauta q ue servirâ para cobran-
ça du imposto no mez seguin te, de sor-
te que flcnrl o 10 dias para fazel-a cbc-
rar ao conhecimen to de todas as rece-
bedorias. Assim poderão esta~. no prin-
ci p10 de cada mez, fazet· a cobrança pela 
nova pauta . DO Sr . X. da Vetga dâ um aparte. ..,_o Sr. P aixão:- Ainda n lo vi qu!!.l o 
melo que eoc-Jntrou o nobre collega , e 
declaro que, desde que S. Exc. tt~oha 
encontrado a incogntta deste problema, 
eu a adoptare.i. o St·. X. aa Veiga :- 0 meio é muito 
conhecido. é o actual $JStema com re-
ducçlo do valor do café. 

u ~, .. Pa1xão :- Na.o tendo o meu no-
bre collfga apresentado ainda um meio 
aatlsfactorio pa ra solução deste proble-
ma v~>Jo-me na ncce~sldade de dlz~:r o 
mo~ o porque encaro a· que$tilo, e expor 
as mJUhas ldcas, embora ellas não sc•jam 
acei ta~. Aqui trato apenas ue cumprir o 
meu dever. 

O Sr. H. Sities :- E muito hem. o ~r. Patxão :- Acnbel de t11zer que 
n llo fazia const ituir apenas em palavras 
o Inte resse que tomo pela lavoura da 
nessa província. o quero dtstu dar pro-
vas, ainda que seja oecessal'io abusar 
um pouco da attl.lnç:lo de meus lllustra -
dos collegas (não apofaàos oemes), enuo-
oiando a minha oplnitlo a este respeito. 

Como dizia , tem<.s necessidade de sa-
t isfazer a este reclamo da la vou ra. 

O Sr. X. da Vetga : - A lavoura mi-
neira ni!o pede isso. 

O Sr. Pota:ão : - Não pede a redncção 
do imposto 1 o Sr . x. da Veioa :-A reducçilo, mas 
nlo o equ ílibr io pela pauta da côrte. 

O 81'. Paixão :- 0 meu collcga parece 
q ue esta prevenido commigo, porque. at~ 
1110 está prestando-1ne attcoçilo. Pots si 
eu acabo de dizer que preci8amos alten · 
der aos reclamos da lavoura, e o nobre 
deputa~o interrompo-me dizeodo:-a la-
voura nllo pede i8SO I 

Q Sr. Ã · aa Veiga : - Isso que V. Ex. . . 

acab3 de reclamar que adaptemos, a 
pauta semanal da côrte. 

O Sr. Paixão:- Eu nllo disse ainda 
q ue adaptemos essa ou qualquer outra, 
t~>tou procu rando j ustt~mente dsc?bri r 
o muio de sol ver o problema. 

Encont ro difficuldado em tornar a 
nossa pauta sumaual, como a da cOrte, 
purquo seria impossível t rnosminil·a 
semanalmente a todos os pontos da 
p1·uvinciu. 

Acho wmbem que n:lo ha vantagem 
nenhuma para a lavoura em conser-
var-se a pauta actual. 

A con.missâo entende' que a pauta 
deve su l' semestral, mas 11u nilo fico 
sutis fcilo com isto, entendo que se 
dovu fazer mais alguma co usa , enten-
do que se d~:,·e restringir o praso para 
a mudança dessa p:1uta, en tendo que 
a cummt>sâo deçe modificar sua opi• 
nillu o reduzir o praso de 6 mezes, de 
sorte quo se po>sa apanhar as prioci-
paes fases porque passa o mercado tle 
caré O CVItar que O lavrador SOffra 
prej •mu nas guias 

0 $ 111eos cóllegas sabem que o café 
nno se eleva, nem nba t::ta, do um dia 
}-Dra ou!ro, as altas o baixas sao gra-
dativas. 

DevomM, portanto, procura r o meio 
~ermo, de modo que, nilo adoptuodo 
Jotetramentc a pa uta do !tio de Janeiro, 
ao •nonos a acompanhemos o mais do 
portu quo for possi\'CI. 

~c. pu1~, ja ten~os este meio, quo ó 
mandar se orgamsJr a pauta, rodu~i n
do o mais po!Sivel o pr.tso llUI'aseo vi-
gur, [Iara que llOSSa apanhar a~ diffe• 
•entes fa~e · J•ur que pas-a o café, re-
sta·ltoos suba•· ~e este é o melhor sy;-
teuta ou se devemus taxar nós mes• 
mvs aqui o quanlwn dtsle impo~t<>, 
continua ndo a taxa fixa. 

Gllnsiderando a q uesltln por este 
lado, tor na-se e lla mui tu dilllci l. 

Todus c •mprehendern quo o nosso 
desejo é termos recursos par a fazer-
mos face às necessidades da pro,·incia, 
sem que ~aja nece.sario lançar-se um 
real do 1mposto sobre ns s uas indus-
tnas, mas isto é impossh·el. 

'l'emos n~ce>sidadas impre;ci ndivei~ 
na provutcJa, que nilo podou• ab$0• 
lutamcnto deixai' do fazer parto da 
nos~a t.lespcza. o JIOl' iss,, somo~ fur-
çados a cun>ervur alguns impo>tos. 

Nllo ha outr ·> m(!iO de obter dinhei-
ro para os cofres publtcos. 

Ora, sohre que devem re0<1h ir cstu 
impostost de\'em recnbir subre ali in-
du1trias do paiz o devem r ecahij' aobr o . 



as in•lustrin~ qu<~ mais fnvorcs tGm re-
ccbid·• do EHudo. 

Creio que n:'lo haverá doas optniões 
a este rcspci to. 

Na i condlt;•ios em que estamos, niio 
podumos deixar de lançar um iutpO$-
to qualquer sobre a nossa iodu~tria 
agrícola, r epresentada priuci pal rnente 
pela lavoura do café. 

Rosta-nos, pnrern, sabor so devemos 
conservar o imposto que temos, que na 
hypHheso eu li0ruro corno sendo igual 
ao impos to do caló da llrorincia do 
R io do Janeiro. 

O S1·. S. Cecilia:- E' maior. 
O Sr. Pai.~:tlo ... mas concedo que 

seja igual, para argumentar, adrntt-
tintlo que CJ rtsigamos equilibro.r· as 
duas pautal!. Conseguido i·to, pergun-
to: dev.;rnos oliuliuar complolaruonto 
de no;so o rçaruento o imposto do café 
ou devemos reduzi 1-o? 

O Sr. Sevel'iano ele Uese11de:-R~
duzil-o, sem duvide. 

O Sr·. Paixão:- Eliminal-o Mo tra-
r ia grande vantagem; reduodat'iu isso 
em proveito da pr11vincia do .i{io de Ja-
nei ro, porque o nosso cafê, •tue seria 
introduzido no mercado do RitJ de Ja-
neiro desacompanhado das guia.,, ver-
se-Iria obrigado a paga r o lrilluto pro-
v incial alli. 

0 dvemo3, portanto, reduzir; ma-; de 
quanto? . . 

Admitta·SO que nós reduzrmos o nu-
posto do café a 3 %. . 

Si for continuand•l a barx:l, em pou-
co tompo as gui:~s nno terão cotaÇ<lo 
equivalenb ao sou valor no mercado 
da clkte: con, eguinternente, o fazen-
deiro continuar:'• a ~o[rer um preJuizo 
nclla~, o d';rhi os pollrdos e reclama-
ÇÕdS p·tra nova mollrlicaç1lo no Imposto. 

Si ao contrari•1, o café se olc1·as~e e 
coro~ça,se a dar, na media, 8 ou 10$ 
na cOrte, a pauta de !à ~o elevarr:L mui-
to o o no~SJ productur de café come-
ç;ria a vender as guia~ cúm lUO ou 200 
rui:~ lle l ucro, sem vanttgem par.t esta 
p rol'inc;a Co>m tal ~yst<:llla nunca te-
l'·amus um paradeiro. 

Si nos vemo• uesta diiTiculda•lo, por-
quo não encoutra11111S um mo lo do r~
duzir o irnvosto do café, reru quo haJa 
pr••ju1zo par.~ a l'rlll'iucia ou pura o. fu-
zenololr.J, a uruca sduç:lo é a oqutpa-
rtiÇil•l cbs pauta~ e, se niio p11demos 
atl11 ptar uma pauta saman:~l, adopte-
mo•, ao rnl!nCs, uma q uo mars do perto 
acompanhe as oscillaçõds do mercado 
da cilrle; seja mensal, llimensal ou tri• 
p1eosal; ono vejo outra sabido.. 

. 
O S1·. Jl. Sales:-E' um problema 

do soluç:lo dilllciltma. 
O S1·. Pal$ào : -Acredito, Sr. presi-

dente, qun, tnrnanllo a nossa pauta para 
u cobrança llo imvo~to do café movei e 
mensal ou trimestral, conseguiremos 
evrtarqoeos cafelistas percam nas guias, 
o teremos effectivamente reduzido este 
ilflposto de 30 a 40 %, nUento o seu pre-
ço nctual oo morcallo. Eis o meu fim. 
( M ullo llem; multo llem ). 

A solução possível para o problema é 
justamente uquella que apresenta a no-
bre commissilo, mandando appt·o:ximar a 
pau ta do Minas á lla cil rto; e eu penso 
que o praso \!e sois mezes deve aluda ser 
r .lduzido. 

O .S1'. X. da Veiga •- Admira que os 
nobres depu ta tio~ da malta concordem 
com esse nll•ilre. 

O S1·. Santa Ccctlla : - Pela minha 
parte.concordo; o alvitre da commissAo 
é melhor d<> que 11 !'ysloma que existe. 

O Sr. 11. Sales:- O'aqul pode se me-
lhor•ar a,n,la multo. Isto não é absoluto. 

O SI . Patxtio:- S1·. presidente. o meu 
illustrallo cullega,a quem respondo, ,Ji ~se 
quo este meio u!lo satisfazia. porque da-
va·se uriJitrio â preshleocia da provín-
cia e que esta podia abusar. elevando a 
taxa 1lo café . 

Isto raz-•no suppor que S. Ex.. não at-
tendeu born ao mudo por quo está redi-
ghlo o art. 5.• Esse ;ul. diz : c A pauta 
para a cobrança do 1m posto !lo café ser(/.. 
o rganisulla nos mezes de Junho e Dezem-
bro rle cada anno, pelo prc~idooto da 
provlncia, que a llxará de uccordo com 
o preço modio do mesmo genero no mer-
crdo da côrte durante o mez anterior. 
A exprcssllo ê, pois, clara, o art. atten-
deu a tudo, 

O presi •~ ente n!io poderá formular uma 
pau ta quo seja mal~ onerosa ao fazen-
deiro do que é a pauta actual : ba de 
formulai-a de accordo com o preço me-
diodo café no mez anterior, e, portanto, 
não pode formular uma pauta excessiva, 
nem baixa do mai~; o mollle aqui estã. 
talhado. 

O&·. X. da Veiga : - Porem V. Ex. 
precisa n tleuder no seguinte : sendo o 
nosso cafó sujeito a maior frete, nao é 
equitatlvo que o lmp()slo ~obro olle seja 
o mesuro quo pag<~ o café fluminense ou 
paulista. 

O S•·· Paixão ;-Diz o nobre deputado 
que não so de,·em equ1parar as taxas, 
porquo o café mineiro paga maior frete. 
Isto, Srs., é onda mais, ua•.la meno~, do 
quo que rer augm~niar as dllllcoldades 
desta que> tão, ja por si dilllcil, porque 
agora apparecc o nobre coll~ga querendo 
que se aprecie o café pelo Yalor que 
tem na IH'Ovincia! mas isto é um ver-
dadeiro mpossivel, porque ua:o temos 
na provlocia mercado pelo qual se posq 
julg.\r do preço do café, 1:>e os !rek~ 
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do altos, 0 meio é ~ reducção d'elles 
e nllo a reducçàl) do 1m posto, que rola· 
tivamente pouco vale. . 

Eu esperava que o meu 11lustrado 
collega trouxesse uma outra rasao, e 

ue era até certo ponto procedente, 
~ue nos di•sEsse que nossos impostos 
eram lançados sobre o product~ b1:uto 
do café, e não sobre o producto liquido, 
contra u verdadeiro ~ystema de cobra~
ça de impostos, quo é !Obre o produc.o 
liquido. . • s E 

Mas então eu re~ponrler1a " ~ · xc. 
que forlo mesmo as d1tfl~ul~ades de se 
poder conhecer qua_l o ltqmdo_ do caf~ 
que obrigarão 0 legtslador anttgo a es 
tabelecor o imposltt sobro o prorlucto 
bruto. Temos disto um exemplo b.:m 
fri~ante no que tem acontectdo com o 
ouro, cujo imr~sto. nunca s.e cobra, p .. r-
que nunca ha hqutdo; usstm acontece-
ria com o café. . . 

Este expediente, portnnt.,, se~ta tm-
proficuo ; 0 unico moio quo ha e mo~ 
mo conser va r 0 imposto tal como e.ta , 
procurando modtfical-o_, confurme as 
c ir cumstancias de occastilo. 

'l'ucou a inna 0 nobre deputado, meu 
coll~>ga de districto, r a questll? de ta-
xa itineraria, e dis::o qu~ este Imposto 
era vexatorio e, alem d1ss'!• ~~c .. n.t .-
t aciona1, era um verdade1ro ~mpustv 
de importaç.ilo, porque não era Imposto 
de consumo. . • 

nevertendo 0 argumento, d1n·1 q ue o 
imposto é de consumo, porque Dllo é 
de impor tação.S. Exc. nao IIUS demons-

. trou perfe:tamente quuos os g~neros do 
impor taçho e. quaes ~s _de ~ousumo, do 
modo que, fe1ta a dt>l tncçao, ~oodes,o 
nos rli7.er-rstes, rollro quo recuho a 
taxa itineraria, sllo de im1wrtação. 

Port..Dlo, Sr. presidente,. eu posso 
dizer ju~tamente ~ cor11runo da~u._ll_o 
quo disse s. Exc.,l.to é,que a tax • Ih· 
neraria r ecahe ~obre genoros de C!l~
aumo e nllo de importuçno. E dfecLt-
vamente 0 imposto é autos do consu-
mo do que de importaçâo,porljue os .~b
ctos sobre que recahe silo todos ooje-
j ectos de consumo. 

o Sr. M. Ribelro:- Objectos de uso 
nllo sro objPctos de consu_mo. 

O Sr. Paia;ào:- Os ObJrctos de uso 
s!lo objectO$ de con~umo, porque se 
consomem pelo uso. (Aporaclo.ç) . . 

Eslos,portanto,podom ~e '.' cun~tdera
dos eO'ocliY&men~o como uul'ostvs do 
consumo. 

Cooc01 do que seria melhnr não ter -
mos este 1mpos ~o. como nenhum outro; 
todo imposto é mao. 

~r , fteaideote, oiio vendo no im.fOSto 

do consumo, denominado- taxa itine-
nriu- !onào <s inconvenientes que re-
. ultno da toda e qualquer especie de 
impto>t os, peço ao meu illustro cull rga 
quo nos lembro um meio de substíLuil-o 
por um uu tm mnis bt•ando, menus <llte-
roso, mu"' ao mesmo tempo vantajoso, 
quo promutlo acompnnhui·O nas suas 
i tens. 

o Sr Stlveslre Fer~·a:.: -A commissão 
t:unbem aceita. 

O ~r. Pulteão: - Vou terminar as con-
Stderações que ttnha a fazer em res-
posta ao illustre deputado. 

Procurei, sobretudo, demonstrar que 
mo em,.enlw sioceramonte J•ara que 
alguma cousa se faça em ltoncllcio d.a 
lavoura. 

o Sr·. H . Sules:- E o fez perfeita-
mente (AiJOiados). 

O St·. H. Sales req ner e a casa vota 
o cncarramPn to da discussão. 

Segutn•lo-$e a n . taçao do projecto 9 
o mesmo approvado para passar á 2.• 
dicussllo. 

Ap•·esenlaçào de ]JI•(jjecto. 
.B' liuu e vai n intprlmil' o s~guintc: 

N. 305. 
A asscmblca legislativa provincial 

de ~ltu :. s Gct a"s decreta : 
Ar t. 1. • Fica o governo da pro-

'' Íncia auturisado a despender pela 
verba-obras publicas-a quantia de 
2:000$000 com os reparos necessarios 
e urgen te< da matrtz de Nossa Se-
nltoora d•1 13um Succcsso c Almas da u.r,·:t d11 R io das V !.'lha~. 

A t't. 2. • Fica igualnhm te autorisado 
a dr•sp<•n<lul' n< seguintes quantia~: 

1.•, do 5(.0$000; :-endt• liOU$000 C<IOI 
as ubras da m;otr.z do Saru'Anua 
d'Oihos d 'Agua e 300$000 c·.m os 
c11ncortos da do Senbur do U; mfiru de 
Montes Clar.Js. 

2 •, rl!J 800$000; s~:udo 500$000 com 
as ob1·as e coucet·tos dus uralt·tz•:s do 
S1111 L' A una do Con I ou rias o Dua Vista 
e o restante com as do Nos~a s~nhora 
da Conce:ç11o do J~q uituhy o S. Gvn;alo 
do Brejo das Almas. 

3.•, do 800$000 com os concertos e 
obras das do Rio C\lan;o e M1 nd1• uhu 
do Diamantina, S'!ndo, do.ta ljlHon tia, 
100$000 em1Jregado~ nas obrul> da c:• -
l•úlla ele Sautn Cr·uz do 1\h,rlinhos, da 
frcgu eziu do M .. ntes Cla r·o.<, 

•1.•, do 000$CJOU parn :os o bt as da 
matriz da frl'guezta r!e G11 uvea, de 
!Jiuma n ti ua. 

Art. 3.• Sào revogadas as cli~pos'· 
ç<Jes em contrario. 
s~la das ~e~ues, 2'2 do ScLcmbro de 

1 82 -A. l'elloso, 8. Pei.voto, Te· 
can!ins, C. Duat·te, M orel.f$1)/m, 



Sendo dnda a hora, Sr. o presidente 
marcn a ordem do •lia s~gutole e le-
vao tu a ses~ão. 

ACTA DO DIA 23 IJI!: SETEMBRO 
DE 1882. 

I'RESIDB!SCIA O> Stt. LIHIOS (VICE·PRE · 
SI DENTE). 

Ao :neio dia, folia a charnadn, achão-
se presentes os Srs. Lemos. Car.,, San-
ta t;ecllt&, ' Vencesla u, Jodo Lutz, Na-
VIlrro, H. da Luz, Sena, N. Lago o Za-
car ias; faltando com cau>n part ict-
pada o Sr. A. do Amaral e ~em ella 
os Srs. Uarão de Voro111a ndel, A. Cesa-
rto, Uias Fortes, H. Sales. Olegarto, 
Kerdolo, S. Petxoto, A. Yolvso, ti. Du-
arte, lt . Fl'auco, X. da Yeign, M. Ful-
geucio, Drumond, G. l'emla, S Ferraz, 
'1'. da .\lotta, More tzsolw, Sevuriauo, 
J. Hufino, Tocanltus, M. RilJeiro, ~le
uolw, 1-'m:r.:lo o No!sou. 

C"mpa reco mais o :5r. M. Fau.sti~ll. 
O :;)r. 2.• set;,·elario ltl o segututo-

EXPEutES 'rE. 
Officios. 

Um dn secretano du governo, remet-
. tendo infurm:1du o r .. querimonto, em 

,1uu o e>.-alfetes do corpo poltcwl,!Jav•d 
dos Santo;~ Abreo, peJe quo par.• sua 
ref<. r ma seja Cllu tndo o tempo de ~c.r
v:ço cuulo menor nac,uelle corpa.-
A · commts>ào de poderes e 2.• d~ f a· 
zenJa. 

Outro do mesmo, remettendo o em 
quo D .. Marlisa Caudu.ln ~o Carvul~o 
e ;,uus filhas pedem romtssllo da dt-
vtdu do ~; lS0$048, 'lue o ox·procura-
dor da cam<~ra munictpal de U,•epeudy. 
capthlo Franctsco Autouto do tiun-a-
lh"' 0 M!!l lo. licou a duver.- A' com-
1utssdo ào fazeuda municipal. 

tlutt o do mesmo, Tillllotlolndu o em 
IJ uo os empregados da pvna da se-
c1·utul'il\ do governo pcdutn angmento 
•lo voncimcnto: .-A' ~- · cumuus~no de 
íazenda. . 

Outro,remetlendo os rapOlS ver;;and~ 
sobro cradi lo para cumprunento da let 
n. :a50. que autonoou o despendto de 
Uli:%00.- A'2.• comtllt>sno ~~~ fazenda . 

Kt\o lu\\'endo 111nis cxvcdtente,. o Sr~ 
presidente de>igua a ordum do dta 25 
0 declara que hoje ullo !Ja sessao, por 
falta do oulllero legal. --
36.• SE'iS.\.0 ORIJL~A!UA AOS 25 

UI!: ;,J:.TEmHW IJE ISdt. 
P n&slDE:Sct,\ uo ::,.n. U.\RÃO nf: Co· 

ROliAXDEJ.. 
SU~mARIO : - EXPJilDIENTE. -Piíroeor.- 1.• 

f"rtc da orúcm (fo dia.-Modida~ do es• 

~l 

tatisticA. - Di,col'!los nos s ... Lomos e X. 
da Voil!'a.-Qbs~r''"çcioaAloa Sro. Na varro o 
t:laudoo.-l'roloogamonlo da oalrada Uoiiio 
Miooir11.- l>ugou bo eeo trai.-Oiacunot doa 
Su. Lornos, 11. Sales o T. da Motla.-
Obrao public11s.- ObscrvoçOoa do Sr. Kor-

l dolo.-Projocto. 
A's I I hora.s e meia ela manh!t, feita. 

a chamada, achllo-se presentes 32 Srs. 
deputa•los, faltando com participação 
o Sr. A. Amaral; comparecem depois 
os Srs. Miranda Rtbeiro, T. da Motta e 
Ferraz. 

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

cedente. . 
O S1·. 1.• Scc1·etariQ faz a lei tura 

do seguinte 
EXPEDIENTE. 

0 /fidos. 
Um do secretario !lo governo,envian-

do uma representaçuo da carna ra mu-
nicipal de S. João c!'El-Rey, pedindo 
augutonto da verba destinada â illu-
m•naçilo publica d'aquellu cidado.- A' 
L.• commísslio de fazenda. 

Outro do mesmo, enviando o reque-
rimen tn em quu Joaquim Thomaz de 
t;at'l•alha~s pedeque ~e o manda sub-
mctter a exame das mnterins do curso 
uurm~I.-A' commis:.ão do instrucção 
vuulica. 

Outro do mesmo, remctlendo o re-
lllwt·imouto em que o profu~sor José 
.M on<Jul da Cus ta c~unell o pude se 
lho IOr-tdo conta•· tempo pam npo-
seo.la•lo. ia.-A's com missões de poderes 
o instrucç;lo publica. 

l)u tt·o •In mesmo, an viando o requeri-
meu I " crn quo o C:>llect»r do muntcipio 
de S:u11a Luz a pedu apo>cntadoria. A's 
commis,õo, ~-• de fazenda e de poderes. 

Do mu~m·, secretar io, onviantlo o re-
queri monto em que 11 profés>ora da 
uuln pratica unncxa à escola n11 rmal da 
capitt>l, IJ . Amalia Etholvína Ber-
nhauss,pof!e que a 5 • parte do ordenado 
4 uo lhe foi conccdtlla como gt·ati fi-
caç:lo soja paga des•lo quo completou 
15 anno~ do servtçu.- A's commtssões 
2. • de fazenda e de poderes. 

RcpresenlaçiJes. 
Dos habitnnt<>s da freguozil\ do E.s-

pirtto Santo do$ Coqueiro~. pedindo 
auxilio pnrn a cannlis11cllo d'ng ua po-
tuvol. A' 2.• commissllo de fazenda . 

J>os da freguezia de S. Francisco do 
Paula do Mucbadinho, pedindo quota 
pnra cannlisnçâo d'agua potavei.- A' 
mesma com nissão. 

Dos oieitoros da frpguezia.te S. J on• 
quilll da Serra Nep. pedindo 9.uous 

• 

• 

• I 

• 
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ANNAE8. 

para d iv.ers:\s obras.- A' me;ma com· 
missl o. 

O S1•. R . da Lu;; manda á mesa uma 
r epresentação assigoada por grande 
num•r o dos mai~ i mport~;utos mora-
dores da freg uezia da Soledade de 
Itajubâ, em que pedem uma quota para 
a re!pect iva matriz, que acha-se em 
rui na - A' 2. • commissllu de fazeuda. 

O Sr. Drumand manda à mesa 
duas representaçõ&s, uma dos t>leitores 
da cida::le de S. B:ubara. a signada 
pelos mais illustrados cídad:lu~ d'a-
quella parochia, em que pedem a con-
signaÇllo de quota pa1·a reparos ur-
gentes na igreJa mntr :z doquulla c ida-
de, qne é u m ten•plo magn.tlco, e que 
nece~ita rea lmente de a uxilio por parte 
da a~!emblea. 

A outra é tambem pedindo quota 
para reparos da mru r iz da freguez1a 
do Brumado, do mesmo município, que 
acha-se igualmente em estudo de ruioa. 

Diz q uu, mandando tae~ ropr e :en ta-
çÕOS á mesa, espera com conflançL~ q ae, 
:;c houver mngem para ls;u, como di-
zem os nobns deput11dos quoJ ha no 
orçamento, serão a.s mesmas allendidas. 
Pr. f.,re que sejam dispensadas a serem 
votadas us quotas em lei~ especiaes, 
qu'l si, servem para ill··dir, quu >iio ~ó 
para ioglez ver. (Apoiados).-Vão á 
2 • commissllo •le fazenda. 
· O Sr. G. Penna manda bmhem 

duas, uma assigoada pela cumaru mu n:-
cipa l da cídade de 'l'1·es Pvn 1as, em que 
pelle a con~ignaçllo de algumns q uotus 
no orçRmento, pnra a consLrucçãll de 
pontes n'aq uelle municip o o encana-
mento d'agua potavel p •r a a cidade, 
e outra 11or rliver~us cidadãos residen· 
tes na freguezia de S. Jonquun da Ser-
r a Negra, município de Alfena~, em 
que pedem quota pura con-t rucçao de 
uma p mre, obra que ó do urgente ne· 
r·essinade.- A' 2. • commissao de fa-
zenda. 

O Sr. Lemos (pela ordem) requer e 
obtem urgeocia para a dhcuosllo dos 
projectos os. 240 e 299 sem prejuízo 
lias urgencias ja votadas. 

O Sr . M . Fausti110 (pela 01·dem) 
lgualment~ requer e obtt>m, som pre• 
juizo das pro·ferencia~ vuta•Jas, prcfe-
reocia para d:scussno do projectu n. l77. 

Pat·ecet·. 
E' l ido o segulntc-

N. 43. 
A commissa.o de instr ucçi[o publica, 

examinando a profiO ta que faz à esta 
assemblea o cidadao J/raocisco Luiz 
)1aria de l3ritQ, de 'o11aioar a arte ta· . . . ... 

chygraphic'l mediante a remuneraÇão 
de 6:000$000rs., e considerando que o 
exerc•cio dcss.'\ arte é bastantu lucra-
tiYO para animar o seo ensino o a sua 
cultura, indepenuento de qualquer 
cooperação por partu dos poderes pu· 
blicos; ó de par ecer quo nllo seja aceita 
a refe r 1da p• opu~ ta. 

Sal:. das commis;õas, 25 de Setem-
bro da 1882.- C. Sena, T. da Motta. 

Para a ordem do• trabalhos. 
1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Medidas de eslaltstica. 
Sãu uflpro.-a tlo$ os nddit1vos ns. 10 e 

ll,oO·,,. e.:i<lu~ nu Jlr ojocto n. :13, o cuja 
di.cus~llo ficara • ncerrada na ultima 
ses~llo. 

Continua a discussllo do additivo n. 
7, que ficara adiada, ao requedmento 
do Sr. Zacurias. 

O 8•·. Lemos: (Não temos o seu 
di seu r~· .). 

O 8•·· X. da V e iga:-Sr. pre-
siduntc, cumu " nobre deputado nao im-
pugnou 11 1.• parte do meu additivo, 
sub1·o c lia nada mais accrescentarei ao 
que dis~o qunndo o apresentei. 

Quanto â transferoucln da parochia 
de S. R .que llo município do Bambuy 
para o de Piumhy, o nobro dgpuLado a 
uupuguou tli~endo que estava em par-
~e au~ndida c,;ra meJida em um pro-
JeCIO Ja em andamento bastante adian-
tado, em vil tudo do qual ficão e~tabe
lecida~ novas di vi~as entro aq uellcs 
dois m u n icipios. 

Sr. pnsidenW!, e'ta circum. taocia 
u;J.o projudlca a matoria de quo se t1·u-
ta, porq u:llllO, COII f., rme foi declarado 
o_cunsta do prvjecto que p:-.reco ja su-
biU â sancç:iu, nessa n•od1da (oi ão 
:.p•·nus C>hbelecit!us novas div1sas en-
tre a~ fn·guczias de :). Roq uo e Bam-
buhy, ao pa,so que eu proponho siiU-
ple~meute a re~titui(;itu da parvchia de 
S. H.•Jquo ao mun•c•piu du Piumhy. 
E', rortanto.uma medida nova, sobru a 
qua a asscmblea pode deliberar, por ... 
11ue sob. e essa transferencia nào si\ il!-
gl~lo~ ne. ta sessão, e ellu é de j ustiça. 
po1s 1mporta apenas uma re~ti tu1çllo. 

A pa• och1a de S. tt. q U9 fvt d;,s•nem-
bralla o annu p:•S3ado, em ~ua '<ttali -
dallc, do municil'iu de Piumhy para 0 
de Ouru~uhy. 

A casn não descon h eco q uc ja e o lão 
o município de P•umhy era pequeno, 
contava apeua> quatro p.trocbias, uma 
dellas de população muito e ,caooa, de 
sorto que, perdendo a frr guezia Ju S. R: q u_e, que p~S><ou a perteocor ao ma-
ntct~ro novamente creado, e ao me•-
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mo t~mpo a tio S. João n~pti~hl . ~o 
O lo ria, IJUO foi nnnexnda no muntct· 
p'o de Passos, ficou reduzido a paro-
chia da ctdade e a da P ult:nta, com 
13 ou 14 tuil lt.tbitantes ambas. 

Ora, é maníft.sto que em taes con-
diçõl.l$ es.e muu1ctpio nno pode subsis· 
ti r. 

Ndo vejo que se possa allegar mo-
tívJ de utilirlade publica p.tra engran-
decer-se o muuiciptu de Bumbuhy ~oo
vameu to crea•lo, quo ainda nem estâ 
installaóo, com pt ejuizo do antigll mu-
nicípio de Piumhy, ja em condições 
preca l'ias. 

E is a rasílo porque peço esta reo.ti· 
tuiçM, quo se ju~tiflca nno só pelas 
con veniencias administra ti 1·as, como 
por principio de estr ict'l ju~ti ça. 

E-sn divisa , a que o nubre do11ulado 
nllu•lio, interessa apenas ns relações 
de duas freguez.as (11â1 apoiaclo elo 
St·. Lemos), mas na o in t~ressa as con-
,·onienci:u mun:c:pacs de Piumby. 

O S1·. Lemos:- Sao JUStnmouto as 
quo consultlo as convenioncias muní-
cipaes. 

O Sr. X . (la l'ciga :-A pr ova do 
que nuo con•ulta e quo o municlpto de 
l'iumhy c" nt·nua prtvado da paro.:hta 
de S. Roque na ~ua maior parte. 
O S1·. l.emos:-Na parte menor. 

O Sr·. X. der l'eigu:-A sede da pa · 
rochia se~<unrlo cttns ta- tne, fi car à per-• o . 
tenccndo a 13nml.tuhy, e portanto JR so 
vê que a maior p:1rte consen•a-se li-
gada à(\U~ll e município, o que é uma 
injustiça. 

I nsto, poí~,no pedido quo fiz á assem-
bl2a, ~or ser de toda cv:wctuencia e 
j uslíça . 

No art. 2.• do nd11itivo peço nito ~ó 
a n s•ttuiçno da freguezia d:• . Pvrto 
Real do S. l~raocisco no wuoJCtplo da 
l·· .. nnign, dondo foiJesmembra,la, como 
üuubetn a tran.; fere~c a de sua sede 
p..1ra o nr raial dos Patos. 

A restituiç.'lo b~-se nos mesmos 
o1oth·o$ quo acabo da,a)l~gar em rela-
ção á fregu ezia do S. Roqu~. 

O município da Fcr rntga contava 
apenas qu;nro parCJchias, n da ci~l ade, 
Arco~, Purto Hca l do S. Franctsco e 
Hambuhy. . 

E, ta tulvc1. a mais ilnportnnle, fot 
elovud~ à categoria do vi lia e ,cde do 
novo município. Pertleu laml.tem a 
F llrmiga, por lei do nnno passado, a pa-
rocbia do Porto !toa \, licanio, como o 
p, umhy, c..: m duns freguez~as np~nasl 
Vê a casa quanto vai de ! nJu~tú ~~~~to; 
p município novamente creadot atn1a 

não installado, ja conta tres parochias 
i rnportanles, ao passo quo os dous mu· 
nicipios, d'onde foram ti rados os ele-
mentos cunstitutívos d'aquelle, ficaram 
reduzidos a duas par ocbias! E ', como 
se d1z vulgarmente, vest ir um santo 
dfspmdo outro. E' verdadeira injus-
tiça. 

O alvi t re que propuz, da t ransferen-
cia da sede de Porto Real Fara Paios, 
justiflca·se pelo seguinte: Por to Real 
é um l11gar insalubre, onde quasi que 
conslanUirnente reinam febres intermi-
tentes, o que faz com que nenhum sa• 
cerdole quetra alli residi r. Só rara-
monte um ou outro padre italiano, 
que para alH vai, demora-se algwn 
t~> mpo, ao passo que Paios é um l ugar 
sadto, po>•ne um bom templo, tem ex-
cellento cemiterio,eslâ,em fim,om mui-
to melhores condições para ser a sede 
dn frcguezia duque Porto Real. 

lia um prujecto, como dis~e o nobre 
doputndo, elevando Paios A categoria 
de vi lia, mas is to não consuha as con-
\'Cniencias publicas, como o meu addi-
tivo. Esse projeclo ele1·a Paio~ A ca-
tegoria de fregu~>zia, mas nem por isso 
as condições do Porto Real de S. Fran-
cisco mPlhoram quanto :i administr a· 
çã·• do•,; s ,,crament.os . 

O S1•. Zacat·ias:-Essas condiçuos 
não ~ão tôlo más como o nobre deputa· 
Liu ns de-crave. 

O St·. X ela I' eiy~t:-Pelo menos,sllo 
est 1s as inrorma<;ü: s que eu tenho. 

U Sr. Zaca,·ias:- Muito tempo lâ 
e:.to~a o padre O lega rio, prestando seus 
serVIÇOS. 

O Sr X . cl!J Veiga:-Estou infor .na· 
do du quo sacerdote algum quer parar 
ali i, por cau~a da in•alubridade do 
lugnr. 

O S1'. Zacat·ia.ç:-Sim, ha íntermit-
lcntes, como ha em toda a roarg2m do 
riu S. Francisco; mas n•sovero-llhl que 
o padre Olegarit1 lã esteve por muitos 
annos; retirou-se ha pouco por outros 
mo ih• os. 

O 51'. X. ela V ciga:- A transferen• 
c' a da sede consulta co~n\'enioncins pu· 
blicas. 

O S1·. Zaca1·itLS:- E' uma medida 
odio!a. 

O S1·. X. ela I' eiga: - Não ha onio~!· 
dado alguma: 

O St•. 7' . da Mo/la: - Não ha resti· 
lu iç~o1 

O St•. X. da Veiga:-Ha restituição 
da antiga parocbia de Por to Real de S. 
Francisco :. Formiga; e é esu a parto 
mais importan~ d~ a<l<litivo, _OI! íavur 



da qual militam as mfsm'lll rasões que 
npuz quanto ã da parochia de ~· l~o
q ue para Piumby_. .A trnnsfer~nc1a 11<10 
prejudica mumc1p1o algum, atteudo 
apenas â commodidado do3 pov<IS . 

Elevado Paios âcategoria •le frguez•a 
e permanecenLio a freguezia tl e Porto 
Real de S. Francísco.como estâ. teremos 
duas pequenas parocbias .. . 

O Sr. Zacartas:- Nâo :~.poiatlo. o Sr. X. aa Veiga . . que nao poderão 
ministrar vantageos para os resó)eCtl vos 
viga rios o Sr. Zacartas:-Tem sustentado a 
dous padres. . o Sr. X. da Veiga:- Eis o mot1 v o por 
que propuz a transfer.mcia da sede da 
parochla para Paios, ficando uma ~ó 
freguezla, mas essa Importante, seodo 
a sua sede em lugar sadio .e PI'?Sp~ro. 

Sr. presidente, a mater1a pr1nc•p~l 
do meu adolitlvo versa sobre restitui-
ções; elle atteode ao Interesse da jus· 
tiça aos reclamos do povo da Furm•ga 
8 Pi'umby. municípios que tenho a hon· 
ra de re11reseotar nesta casa. o Sr. M . Futgencto: - E multo digna-
mente. (Apoiados). o Sr. x . da Vo~iga : -Eotrego a so;te 
do addítivo â decisão da assembllll\. i'ião 
é questlo politica; se fvsse, a malor1a 
estava no seu direito, tinha mesmo de-
ver de rejEIItal·o: mas . é uma q ues tilo 
de mera justiça, que tot~ress~ ao des· 
tÍDO de dOU.S mUDI Ci piOS ~ISt?riCOS, que 
a assemblea oâo deve aDJqu1lar un1c~ · 
me:lte para favorecer o desenvolvi· 
meu to de um outro novo. o de Bm bu l~ y, 
qu'l a meu ver nem devera ter snlo 
creado. . . o Sr. Silvestre Ferra.;: - 0 adtllu.vo 
ollo raz uma transfuroncia do 1~.· dls-
trictol o Sr . X. da Vetga:- Faz, de S. João 
do Gloria para Píumhy. 

O Sr. Slloesb·e Fen·az: - E Passos 
com o que fica? o Sr. x. aa Vetoa:- Fica com a paro-
chia da cidade, a de Santa Rita de Cas· 
sia e a da Ventania. 

E, approvei tando o apa rttl do nobre 
depatado, direi, para mostrar corno eu 
aprecio imparcialmente estas cousa~, 
que a parochia da Veot~n1a per!-O~cta 
tambem ao 14.• di stl'lcto,d onJe fon ttrà-
da o anno passado; entretanto, nada re-
clamo, por que não ba representação do 
pnvr1 da Ventania, que me assegurllo 
prefere pertencer a Passos. 

SI a mesma ras!lo se de~se q uanto ás 
outras parochias. acredite o·nobre depu-
tado que eu respeitaria nstatu quo; mas 
nllo se dào, e a comrnodidado d• s povos 
aconselha a restituição que peç~. _So 
procuro nestas questões de eslat•st1ca 
attender ao in teresse P'!biico e à voo~
de das populaçO~s. mottyos que em prl-
IDelro IUJ&r devem insp~rar O$ta assem· 

ble:l no exame e votaçilollo meclidas desta 
o rolem. (Multo l/em). . 

o 8•·. L o mo>t (Kão temos o seu dis-
co rso). 

E' apoiada e entra conjunctamente em 
discussilo a seguinte 

E me1tda. 
Supprima-se da palavra- Passos- em 

diante. 
Sala das sessõ~s. 25 de Setembro do 

18:12.- M. J . de Lemos. 
O 8•·· Frnnclsco 'Nrn;•nr•a•o :-

Sr. presidente le,.anto-me para: declarar 
que voto contra 'l parte do add1th·o. ~~a 
em •liscuss:ln, que transfere do rnun•c•-
plu de PassoR jlllrll o d~ Piurnhy a. fre-
guezía do S. João Bapt1sta do Giorta, e 
fuço-o, Sr·. 11resídeo te, po1·q ue. r·epresen-
tauw llu 12 • d1stricto, nao posso e nem 
devo concorrer para o completo aniqui-
l:unentu daq uelle município, ja t!lo de-
rm upe rn•lo. 

O termo de Passos, Sr . presidente, foi 
outr'ura um dos mais Importantes desta 
província, mas, nos ultímos tempos t flm 
perdido algumas de suas freguezias, de 
mOlhJ quo, nctualmento. ostà multo ro-
duzhlo, pois que compOe·se apeons de 
q uat1·o fr~guezias. i ucl usivo a liO ::l. João 
Uaptiis ta llo Gloria, de cuja traosferen-
cía se lra ta. 

Ain tla nc<ta sessâo fui pre~ente à as -
semblea uma representação llt•s habi tan-
tes da frcguez•a dos Paixotos, pedindo a 
sua t ransrerencia do Passos para o ter-
mo de S. Sebastião. 

Ora, \'ê V. Ex , S1·. presidente, que, 
pertl entlo a11 uolie termo duas d'IS suas 
mais importantes freguezias, llcará re-
duzitlo :1. firo porções muno desfa v ora 'I' eis 
e em condiÇões l.aivez de não poder sub- • 
sistír. 

O Sr. X. da Veiga: - Em todo ocas<> 
muito melhor cln que o de Piumhy. 

O S1·. F Naw,·•·o: - D1z-se, Sr. pre-
si·lent••. que Pas~o~, entre outras. t'!m :~. 
freg uezia tiO Santa Rata de Cass1a, que é 
muno ilnporl.aDt<'. 
o~ ,·o Informar a assemblea que. na 

''ertlado, esta fr~gu.zl a ê sem duv1ola a 
mais r ic:a. e rna1s popu lu5a llaquelle 
munici (>lo, mn.s corro·LUe o de,·er de 
accrescenlar tambeotque os habitantes 
110 Santa Rita de 0a·ss1n nf;~g:\o n hlea, 
alias jus tn, 1la fo rnlllQão de um muni-
cípio all l, para o quo contilo com o~ pre• 
c•sos elementos, e eu devo declnrar, 
teria mui to gosto om votar aqui esta 
medida, si mo fcka solicitada. . 

Agora. pergun to: sí os habitantes de 
San ta Rítn tl u Ca~iCL Sovarem n elloito 
l'ssa medíJa e 1le<tncnntlo-so ag.Jra as 
freguezias dos Pei xotos e de $. Joilo 
Bapttsl:~. do Gloria. a quo llcnr!l reduzi-
do o termo de PasSO$ e A con•ltt;õ~s do 
não podo1· ab~olutamonte se mnll tur. 

Por e~tas rafõ~s. pois, eu entendo que-
não de\'0 concorrer para semelhante ~ 
trans!erencia, tanto mais ,porque as r~· 



siles o.presentad&J; nesta cas11 em abono 
dessa medida nao me convencem. Nilo 
sei, Sr. presidente, que os habitantes de s. Joio Baptista do G I orla baj4o pedIdo 
a sua tran~fereocia parôl Plumhy; co-
nheço apenas uma •·epresentaç4o•la ca-
mara municipal daquelle termo, que 
trata desse assumpto. 

Si, na decretação de medidas dl'sta 
ortlem, se deve mais attender A com-
modidade dos po"I"OS, cumpre-me decla-
rar, Rrmado em informação do pessoas 
lldedigoas, que a freguezia de S. Jo:io 
Baptista do Gloria dJsta de Passos ape-
nas::! 1/"!. leguas, ao passo que da sede 
do termo de P1umby nllo menos de lO. 
J'oode resulta que haverà mais conve-
niencla e utilidade aos povos daquella 
fre~tuezía em continuar a fazer parte 
do municlpio de Passos, onde t~m elles 
todas as suas relações. 

Nestas condições e cumprindo o meu 
dever, declaro que voto contra o athh-
tivo na parte que transfere do municí-
pio de Passos J-3ra o de Plumby a fre-
guezia de S. João 8apUsta do Gloria, 

O 8r•. C lnudlo:-Como ret•re-
sentanto do 12.• dtstrictn, St'. pre~idom
te, nlo p~o deixar que â revelia co~
ram oJ intere$ses do Importante mum-
c•pio de Passos. A materia do add.u-
vo ora em di$cuss!Io, na sua l. • parte, 
otfeode diri!Ctamonte eq uelle u.uuíct-
pio, porque trata de t u·ur-lhe u1nu du 
suas melhore~ freguez•as e annexal-a 
no de Piumhy. 

O Sr. X. da Veiga:-E' r~stituição. 
O Sr. Zaca,·icts;- E multo juola. 
u St•.Claudio:-Ser•a re~lttuiçao , so 

a assemblea provmcial pa>S:!da, que al-
terara a e;tuttsticn ness:1 p:~rte da pro-
víncia nilo prccura.o;se manter mai:s ou 
menos' o necessario equilibrio, que deve 
existir nestas ci rcumscripções, o 'l ue 
não é de presumtr-se de sua ~abedona, 
equilibrio qne alias 6 recommeut.iado 
inst.antemeute pelo~ chefes libt:nes do 
12.• districto. Creio, po i s,qu~ q~alquer 
3 \teraçâo hoje naquella ~sl~h~tlca ten-
de a otf,·nder esse equ•llbrto, quo .deve 
sar mantido e resp" · do nesta ca3a, e 
pelo qual ou e me uo colloga, ú Sr. 
capiltlo ~a,•arro, u&". repre:eutamos 
iuuocdiata...-nto uquelle dl9trteto, hll-

vemos d& pugn:u. . , 
Passos,'~em outros tempos,pod1a se d1: 

zer que era uma proviucia, porem fot 
solfr.~ndo cortes ou o seo ter. i t·•rio e tdo 
profundos que hoje. supprimindo·se-l~e 
mais uma fr~guezta, Hcará em condi-
ções de nâo puder viver. 

Nesta.~ condições, declaro que voto 
contra a 1.• parte do a.dditivo. 

!'l injSuem mais pedindo a palavra, 

encerra-se a discussllo o 6 approvado o 
:uiditivo. 

Seguindo-se n votaçt!o da emenda do 
Sr. Lemos, é rejeitada a parto que 
mand11 supprirnir ns palavras-o S. lto-
que desmembrada de Bainbuhy-;a que 
1nanda supprimir as palavra~-fica re-
stiluida ao municip•o da Formiga a 
freguezio. do Porto Real de .s: ~rao
cisco, desmembrada do momctpto do 
Jlambuhy- , e approvada a p.~rie que 
1nanda ~uppr mit· as pnlavra~-a sede 
da mesma parocbia de Porto Real fica 
tran~ferida par:~ o arraial de PaiM, 
cujo di>tricto pas~a para a dtta paro-
chia do Porto Real. 

Passa o projecto com os addítivos 
á 3. • discussdo. 

l~rolortgamento d4 estrada Unit'lo 
Minewa. 

E' approvado o art. 3. • do projecto 
n. 231, que garante à companhia Unillo 
Mineira o doreito de levar seus trilho~ 
até à cidade rlo Pomba. 

Passa o projecto â 3. • discussito. 

Ettgenlto ce11tral. 
Coniinua a 2.• discu~do do projecto 

n. 205, que garante j'Jros para a fuo-
daÇAo do um eugeohl• central de canoa 
de assucar na provinciq, 

o l!!h·- K erdole:-sr. presiden• 
te, sou pt·ofundamentf' fanatico por to-
da$ as emprezas iodustriaes agrícolas; 
po•·que dellas pendeu futuro linancet-
ro e o verdadeiro progTeSllll do paiz, e 
tuutto principalmente depois que fo-
rno tao magtstralrnent9 demonstradas 
as ' uas vantageM pelo meu muito il-
ln~tmdo c,,llcga,o Sr. H. Sales,nasos-
sào pa:!Sad>t, Venho, Sr. presidente, 
offcrecer um additi vo a e1te projecto 
de engenho central, pua o qual peço 
a bcnevolonc•a o atteuç:to de todos os 
mCU$ c~.~llegas, solic1tando com elle 
igual beoeflc•o p:ua a zona de que sou 
humilde repre!lllntante. 

OS1·. Dt·umoml:··Eu lambem quero. 
O S1·. S. Ferraz: - E eu. 
O Sr. Seue,.iCHw de Resenàe:- En 

tambo:u quoro para S. João d'El-Rey. 
O S1·. K erclole:-Peço aos nobres 

deputados que ténh4o um pouco de pa-
ciencia, me ouvindo com auenc;to; por-
quo o nsfumpto é de·muito interesse e 
itnportancia, Dilo ó mais uma questAo 
do estatisticn ou de lana capt•ina, elle 
juga r.om um futuro lisongeiro para o 
~-· district:J e !eus mais víllle~ interes-
ses. O additivo é o seguinte. (Lê). 

Sr. presideu te, a lndustria saocarina 
nos municípios de P itanguy, Abaeté4 

• 



.. 

Dores d<> lndai ;'t e outro~ vi$inl•os te11 
ultimamente t11mado proporções gizau-
toscas e grandiosas. 
1[0 Sr. Zacarias: - No de P.tanJUY 
priucip~lmente. 

O Sr. Kerdole:-Só o districto do 
Pompeu exporta p:tra o sul de Mina~ 
seguramente para 20 mil arr.~bas ele 
&'l:lucar annualmento e podemos cal-
oul:\r para mnis de 50 mil arrohas a 
exportaçllo do assuoar d'aquella zona 
pa~a o sul de Minas. As 1mmensas 
111u&tu vir,.ens que bordao :u margens 
dos rios Pa':-â, S. Franoi~co, p,. ruo pe-
La, Picllo, S. Joio, ~bnnela•la, Voados, 
n ~ua fer tilidade e e<pccial uente a 
sua idonei•la•le para o plautio •hl canoa, 
estno muito demon<tra·lns. nP.m so pela 
tup••graphia d'aq uollu zona, como pela 
cxpot·taç:lo du assucar em ui tu c;ca-
Ja, que ctreclivamente se faz annual-
toeote. 

O pJut.J 1 a ra o qu:~l cu peço igual 
benellcio de um engenho central é o 
valle do Pará nas proximidades de 
sua fvz n• rio de S. Franc:sco. 

Srs., vC:s sabeis que o S Fr.oncisco ê 
f• anca mente navogavt>l, em uma ex-
wn.s io do 50 legua$, nestas pa · agens. 
E' uavegavel par.1 o lado d·J sul até 
li cirlade •lo Piumby e para o norte alé 
a P.rJpora, e slo seus conflue:lles todos 
o' peq ueno5 r ios que acabei de men-
cionar. lJaqui, St·~ •• a immen!a faciltda-
tlo dos pequenos lavradores levarem 
)lO lo riu toda sua safra ao engenho, fem 
de:~pcza alguma do frete, e juntamente 
n facil exportação pela navegaçã•1 até 
Piumhy, o da h i peln nn vegaçao do rio 
graudu até Lavras do Funil pelo vapor 
l)r. Jorge. 

l)Jmai~, Sr~ .• ~ ~abidu que está or-
gaui•uda uma companhia,quo em breve 
leu rã do ponto mais con venicote Ja 
estrada de ferro Pedr.> I I um ramal 
até il ponto do Miranda em Pitanguy, 
ft~rr')·via que margea todo o cur~o do 
rio ParA. 

O concessionario desta estrada asse-
gurou, ha pouco, a um benemerito pi-
unguyeose, o capitão Uabia, que a es-
trada oão levaria 5 annos a tocar a 
esse ponto ( ao Pit.10guy ). Ora, Srs., 
sendo auhn, ê evidonto que todo o pro-
dueto do engenho· toro\ uma faci l e 
grandiosa e~portação, nom so pela n~
vegtlçllo fluvtal, como pela fcrro-v1a 
para todos I)S pontos do sul e e, te da 
província e para a província do R!o de 
Janeiro. 

Por e.tes motivos,comprehende a casa . 
~uo ~ e~labe!tcimoQto ~~~ um engenho 

ccntml no valle no P:~r;i é rle umn 
nmtagem intuitiva, nem só para toda 
oquell:l zona, como pat·a a pruvincia, 
que muito se locupletarã com esta em-
l ro1.a. (.·l poiado do S1·. Zacat·ias). 

Sr~ .• o uuico incunvenionto, IJUe ao-
tolho o que po,joria inlluir no animo 
da casa para nllo acoitar o meu additi-
vo, soria 11 imprudencia de taos conces-
sões no osla<lo pouco lisongeiro de fi-
nanças. om que $0 acha n província. 
i\las, Srs., o additiçu está concebido ern 
tc1 m •s que re1Mvem toda difficuldado, · 
poi• quo; ~:llo apenas autor•sa o gover-
no n conceder igual favot· em tempo 
O)')'llrtuuo; o o g .. vorno ha de ter o bas-
llo nte oriterío para conceder ou n!lo, 
se julgar conveniente em seu tempo. 

,\c• edito, portanto, Sr<~. , que h a de 
set· acei ta sem reluctancin vela casa, 
por gregos o troyanos, esta medida, 
tia qual pon•lcm tantos beneficios e ri-
qut•7.as parn o meu sertão, como rara 
n JH'ol•iucia. 

O St•. Drmnond:-Eu o que acho á 
11ue o addaivo de1·er:a ser oO'orecido a•> 
art. l. • 

O St·. Pt·esideme:- Com effcíto pl· 
reco quo o aol•litiv·• do nobre deputado 
é innoportuuo, pus quo fÓ pJderia acei-
tar so quando $8 trat •u do tu t . l. • do 
pr Jjocto; nestas condiçõe:~, pois, ndo 
pu~so acei tal-o. 

O S1·. Kcnl, le: -Eu I'Cqueiro à V. 
Ex c., quo consulto à casa, si me cou· 
ccdll licouç:1 para aggrega•· o a•lditivo 
a 1 projecto, Rllm do ser redigido no lu-
gat· mais conveniente. 

O 81·. P•·esidenle: -0 nubre deputa-
d•J appella de miuha decis11o para a as-
scnoblea? 

O St·. J.:crdolc:-~em duvi11:1. 
OS··· Presuler~le:-0 nobre deputa-

do ~stà no seu d:t'.!i to. 
(li a di versos ap11rtes ). 
O S1·. J(en.lole: - St·. prdsidente, igno-

r.J a praxe a seguir na marcha quo 
faz lllll rrojecto ,gesta cas1, e igual-
monto quo esta t"-b11 a.ppellação im-
port.ll':t uma faltá de deferoncia a oes-
SO:l do V. E:tc.; mas longo ~I à do inell 
intuito ho,tilisar o carac'ter j"ticeil'o 
de V. Ex c.; e por is~o retiro o meu ro-
q uerimento o deiJ.:o o muu projac•o 
par11 ser apresonttulo om rnolbores 
tempos. 

l ' o.:es:- M uito bem! 
O 8 r . Leo~os: (Nao temos o seo 

d is~urso). 
O 8r·. lleorlque 8nl ce: 

(ldorn ). 
O 8 r. Teixeira do :\lot1u zo-
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'l'onho. Sr . preshlonlo. acom pnobn;lo 
.:o;n a allonçtlo o.lo quo é morecetlom a 
<líscuss>lo do presente projecto nesta 
casa. 

Nl\u ba. Sr. presidente, encarecer n 
~11 11 impnl"lnucia ; ollo se confundo com 
a questão rh:hntidis~inm ne~ta casa e nn 
as~emble:~ go1•al- do auxilio~ i1 lavoura. 

1\llo se IJOtle cuntost:~r, Sr. presidente. 
CJU O a questão ugricola ú uma da•luellas 
quo actualmcote mais se imr~<~ern à ut-
teoçilo el os legisladores e mais prooc-
cu l>um o ospi r !lo de nôssos concidadi\os. 
(ApOiallOS). 

1r sem duvida, Sr. presidente, quo a 
inilustria agricola,nquella da qual tem o 
Brasil desde a nossa 1ndopeo.toncia tit'a-
rlo a maior parte Llo suas rendas, e, po1· 
c>J nseguinte, que tom sido um ;los mais 
poderosos ractores Llu nosso progresw, 
atravessa nos tempos que correm uma 
cnso medonha. que de um momento pa1·a 
outro potlo tornar-se temerosa, pela nP-
cossidade que h a LI e tomarem-se medidas 
tendentes à ~ubstltulçn.o do tmbnlho os-
cravo pelo braço livre. (Ap0/(1(/0S). 

J·:-;sa suhst1tuição, Sr . presidente, •·e-
clamada pelas 1deas políticas, philoso-
phicas, religiosas e mesrnt\ econornicas 
(upoiuctos), nlio pode e n(lm devo ser pre-
ci pltatla ; não podo e nem eleve ser r e- . 
solvida, sem uma sorio de medidas pr.e-
\'enli \"<.1$, qutJ Vo!nhatn nucnuar a~ ;hf· 
th:u i<i aelo~. os perigos que a cercao1. 
(AJtOiados). 

1~ntre a:~ medións pro,·entim•. o quo 
lnto de facilitar e abmviar a ltoluç;\u elo 
pt•nhloma lllo implil"mnto, ~c•lll"o~nh~ on 
i n11 ucsti<lll:\ ,.e imun t'3 ll q mc•li<ln ~ ten•l ~n • 
1.0~ ao du~on vulviruonlo •I~ \" oa~à~ Jor-
re 1 ao ~ral.alho ohngator10 o a llllro-
•iudçuo da colunisaçllu cs trango}ra. mo-
til Lins essa~ i':u·a 11~ 'I unes o pruJccto 11 ue 
~9 acba cnl ell>cu·são ha Llu s11rn du\·ula 
concorre~ muito. , . 

() :;;1·. J>n,mrmd :- '1 e mo• mudos bt·~-
1.03 0;,cítnHIP• : o quo oiio tem;l~ s~o lo1s 
i unos obriguem no t rabalho. . . 
1 0 SI". '/'. du M tJllll : - P~r 1sso eu tn· 
rli C•I wmiJelll eut re a.~ mednhu neccssn-

• t • uma lei que obr1gut1 v nac•onul a 
r:~iJalhar, porquo o tr~balho nac!?nnl 
i ncontesta\"OitlleOte ra mutlO IOUI• (a· 
c li 0 proficuo do q rabal h o estran-
gei ro. 

0 colono eJl(opeo, l) bandona o seu 
al1. em~l oüdl'do nosso, ,.orn cooon-f,.n; un lln'a estranhu, o· para n'ltlitos 

pouco bu piUtleiro, e un~ tt·n~alhu esta-
I leci<lo :!Obre bases mUlto dt\"ersns das 
J~ trabalho ouropeu. Llo sorte 11uo elles 
lutam com ;~ 1mc ul.tn•les de ttula i!SIJOclc, 
proveouentes do sysloma Ll_o trahalho, do 
clim:t o ató da aluuentaçao. • ' 

0:1quí vem que o colono europeu ·" 
rocurn 0 nos$u p:tir. com o fi to do gran-
~ll~ lucro•, e estes l,ll"liOdlls IUCI'U8 nA~ .se 

odérn da·· sem 0 do~envolvimento da ~ Hl· ç,o fel'ren, que, racilitando o t ransporte 

ilu~ gonoms, garanto sempre uma per-
muta mais ou menos vantajosa, õ tam- · 
bem sem a c reação o o tre OÓJ de esta-
bolecimentos,como este, da onaenhos cen-
traõs. quo ten.lão 11 nssimllar o no~so • 
trnllalhn :lo trahalho europeu. 

Por conseguinte, Sr. presidente, sito 
estas a.s me111da.1 que devem ser tomadas 
polos poderes pulllicos, como.salvadoras 
du f.tCÍnloira indu$tria do nosso pai1. , 

K' verdade que devem ser tomadas 
com"todJ. prudencin, porque, como sa- · 
bumos, nem as c i rcumstancias llnancei-
l"as do palz, nem as da província,slio tio 
prosperas que perrnittão grandes dis-
pcndios no presente ; mas tudo quanto 
fu1· despeza compntivei com as forças 
uo nussu n1·çamento deve ser feita, uma . 
vez que seja, como esta, eminentemente 
ropruducu ''a: poi, que, como por .vezes 
se tem de to ne~ta ca.sa, essas despezns 
consti tuem um saque sPguro que se faz' 
sobre o futuro. do qual a presente ge-
ração a inda pude-se aproveitar em grao-
;lo parte o com o qual com certeza me-
lhoramos multo as condiçl!as da geraç!to 
nndoura. 

l'ut· e~tas rasões, presto, como tenho 
revelado com meu voto, inteira adttes~p 
à ltloa conthla no projecto tll.o brilh,an-· 
temente sustentado pelo seu digooautor.. 

Mas, Sr. 11resi.:ente, entendo que para 
quo e~ta hlca tio grandiosa produza to-
o.Jus os benollcos efl"tll tos que tlellà sapo-
t.lern esperar, •levemos procurar deMn-
,·vlvcl·a e razor com que e lia desde. ja 
SO li1 U~lrO.CUl110 tlt! (aCIO é,emioantemen• 
Lu l•l'llLic:1 " prollcua, e fill"a. isto deve-
11111$ chamar u auençiin do .;overuo nas 
autorl>:lÇ•iBs e ra,·ores quo uver de con-
c~•ler para aquelles lugares onde o fu-
turo Llalnuustria u1Jrlcolf1, especialmen-
te da intlustria snccarina, possa apre-
sentar co ntllçóic~s do maior "desenvolvi-
mento e ,io utais gnrantia·s futuras. 
~c.~td corcumstaucia se acha incontes-

tavelmen te o vallo do rio das Velhas, 
11.'\0 sü pela uberdade do seu Eolo, pelo 
dc.ienvolvHnent{) quenlli ja tem aagri-
cuitura e principalmente a cultura da 
canoa, como tambem porque para esse 
valle eucammha-se a nossa grande ar-
teria de viação ferrea,a es ~ra.Ja D. Pe-
d;·o ~-•,q uo ;Jen h" o do pouco~ aunos ter i 
do tu.:ar lli margens desse r io, facto 
que, como é r .. ci l do prever. O.)lgrnen-
'arà (rxtraurc!inar if'ro&nto alli a lavou· 
ru em tot.los os sous rãmos. 

Sr pro. 1dente, h a annos di~se um dos 
nMsos e, tadisLas !I ue a traz do ~ibilo da 
lucomotiva vem ~ump;·e a ondu ela colo-
lll·açito. Por con.-.equencia, devemos es-
:o~t:ra; · q uu a este ingente mel hor;tmento 
:In estrada de ferró siga-.se tambom o 
da colonisaçi\0. . . 

UenHnos, poTtanto, aioda p~para-ç1 
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aquellaa zoou, cujo futuro agrícola se 
nos antolba Uo r isonho, para que quan· 
do se realisém os dous grande3 benell-
cios~str.ufa de ferro e colonisaçlo-, 
ellas ja estejio nas condíçües· de cur-
t8$pOnder à e>perança que nos inspirllo, 
i~to é, para que os prod.uoto~ e as con· 
diçõe:t do trahlilho ja possAo furnecer 
renda st'gura para a e.'trada de ferro e 
pJra o duenvolvimento da r iquez:a pu-
bltca. 

hto posto, eu entendo que de modo 
nenhum contrario a idea du projooto, ao 
contrario concorro para que ella se 
deaen•olva, ruandaudu à mesa a se-
guínt':l emenda (lê). (Muito bem). 

E' apoiada e entra eoujuuctllmeote 
em diaeusslo a seguiote-

E1Mttda. 
N. 3. 

. Ao§ uoico do art. 3.• 
, Depois das palavras--exequi\'eis por 
e.te systt'ma-, diga-sé-sentiu um no 
valle do ltio das Velha~, no lugar de· 
nnrnroado--Jaguara··, ou suas Vl>inhan· 
çaa; o mais como no §. 

Sala .ia:1 liOSSÕttS, 2ó de Setembro de 
1882.- Teixeira ria Motta, Rocha 
Franco. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encorJa-se a ducussau e é approvadu o 
are. com a emeooa o. 3, sendo r ejei-
tadaa as de os. 1 e 2. 

Obras publicas. 
Enlr.t em geguuda discu~slto o pro-

jec~o o. 40, que autoriira despeza" c,m 
diver~as obras publíca~. 

São apoiadas e entrAo coojunctamente 
em difcussao as seguintes-

Emendas. 
N. I. 

Ao projecto o. 40, art. 1. • § 2. • 
Em lugar - de ponte do Sub-.~rno-, 

po11ha-se:-ponte du Sobarbo. 
S11la das sessõe~. 25 de Setembro de 

1882.-M. Faustino. 
N. 2. 

Ao art. 1. • §, 3. • 
Supprimllo-se as palavras-desde ja. 
Sala das sessões, i5 de Setembro de 

1882.-Jlf. J . áe .. em os. 
N. 3. 

Em~onda modiflca\ivn. 
'!'odo o§ I. • até ás palavras S. R o· 

que seja substituído pelo seguinte. 
Art. 1. • Fica o governo autorisado 

a mandar construir duas pontes sobre o 
r io de S. Francisco, a primeira na es-
trada que vae da cidade de Piumby à 
província de Ooyaz e a segunda na es-
P"a4a tQtre a fr~ueaia de s. R0<1ue 

do mfsmo municip:o e a cidade do 
Araxâ. 

Ar. 2.• Podara o governo com es-
tas duas obras despender a quno tia de 
16:000$000, que serâ deduzida da 
vc~rba-11bras publicas-do orçamento 
vigente. 

Sala das seS!ões, 25 de Setembro de 
1882 -M. J. Lemos. 

N.4 
Emenda ao projecto n. 40. 
No § 2 •. Depois das palavras--en-

tre S. Gonsalo do Pará e Saude- , ac-
crescen\eose :-no porto do Tico. 

Sala das sessões, 24 de Setembro de 
188~.-Ket·dole. 

N. 5. 
Em Poda ao § 2. • do art. 1. • do pro• 

jec!o n. 40. 
Supprimio-se as palavras - com a 

de uma sobre o rio de Ouanbles no 
arraial de N. S. da Dore3, termo de 
S. Miguel, no lugar approvado pelo 
engenheiro do d'stric to. 

No lug":r ?nJo se diz - da faeguezia 
d~ Pa trocrn.ro do porto da freguezia do 
Rro Doce, dtga-se: ao porto da Figueira 
no Rio Duce.-

Sala da.s se,sões, 25 do Setembro de 
1882 - V. Café. 

O flr. Kerdoles-Sr. presiden-
te, uppoubo-me â emendo. oft'erecida 
pelo nobre deputado residente nesta 
capital, quo tem por IIm supprimir a 
clausula-desdo ja. 

Disso o nobre deputado, que essa 
clausula obriga o governo a gastar cen· 
tenas de contos com as obras de que 
trata o projecto. O nobre d6pullldo la-
bora em um engano: o prcojecto n. 40 
versa sobre Q(ODStrucção e concertos de 
pontes sobre o rio L,mbary, Limoeiro 
u Picão, no município de Santo Anto-
nio do Monte, concerlos e construc-
ção de tres ou quatro pontos. 
. O Sr. Zaca~ias:-Que u4o podem 
Importar em mutto d!nheiro. 

O Sr. Kerdole: - Nilo podem impor-
tar em mais de s. a dez contos de rs. 
E•sas pont~~·~·.sr. ~pre,idonte, sao de 
uma nece~Sidáde urgentll,. orque del-
l~s.depende tudo commerclo dos muni-
ctptos do Abaeté, Dorea do lndaii1 e 
l'ttanguy par~ a Formiga, e necessi· 
d11do reconbectda pelo mesmo presiden-
te da província no seu relo.toriu. Ora, 
devendo estas pontos ser reconstruídas 
com maxima brevidade, e nllo custando 
a somma de contos que diase o nobre 
deputado, é evidente que a clausula é 
muil? justificada e nllo deve ser sup-
primrda, Dcmats, os additivos oll'or"-'i• 
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tios :10 projcclo podem sl!r rcdigi.Jos 
em separado parn nilo prejudicnr ns 
metli hts do project > q:te se discute com 
n clausula des•le ja. l>eclaro, pJr l~tnh 
IJUO vuto contra a e menda •lo uubro dl)-
put.ado, que vao prej udoca r altos iute-
re~sos !lu conuncrcio do oeste de ;\linns. 

Ninguem mnis pd!lindo a palavra, fica 
a cJiscus•ito adiada para a SLssão ~egu i n 
to, na fll rma do regimento. 

O S1·. Drumond fundamenta e offc-
roce o tieguinte-

Requerimento. 
ltequoremos que sejão convocadas 

ses~ües extraord inarins , nocturna~ . às 
te rças o sextas r~i ras, exclusivamente 
deslln:ulns á discussão do o rçamento 
prov incia l, e que nas S63SÜE!.i dos sab-
b.td >s, alem lia male ria regim•mtul, se-
j:\o rli•cnlodo~ 0:1 prnjeclo; que obti ,·e· 
rem pt•ufercucia e os que se acharem 
om 2.• d iscussão. 

Sala das ses.ü<ls, 2.:i lle Se lembro do 
l 8S2.- D1·umo11d, X . <la Vetna. Jll . f'ul-
nc,lclo, M e;,cllo, Aforei ::solm. 

E' apoiado o approvado este requeri-
mento. 

A oresen !at;do do 
I'I'Ojeclog: 

E' litl11 c \'aO a lmprmtir o srguinlc 
N. 300. 

A asscmhlca Jegi.latim pro,·incinl 
tlú ~li na., I :orae3 decreta: 

Ar t. J.• E' o ~oYcrno nulorisado 
a conceder ao t:ngcnhei ro Amer ico 
DaptioH do M<l llO Brnudilo ou i 
CO!lllll\llhitL po1· e lle orgdiiÍiada pri-
vi leg•o oxcl usivo para C<Hts lruc~·1t11, 
uso o g 07.1.1 , pot· ciucnentn attnns, do 
uma estt·adatlu furru de bitola rle um mo-
tt·o, quo. partindo elo ponto mais .conve" 
uieuta da eslrdcla-llah ia e M111a. - , 
vii. tor n Gua.icuhy 11 11 ;, E x trema, 
" '' ma•·llom do S. Francitc•>, passan.ln 
por S. João Bapltsl:l e Montas Claro~ . 

::; 1. • E ' a inda autori~ad•J a con-
cedc~r , por tr1nta anáts , a garantia de 
juros até se to por ee"llio em papel _ ou 
sllis por conto 91.11 ouro so'!.r.~ o cnvt tal 
r1uo effJut#Va'lllcnte so empregar " na 
constrncçio dll estrad:1 a t.ó ao mnxim-1 
rio tloso mi I c•mto; o pt·efcr eucia, em 
i" uuldado tio coudlçves, pa ra a con-o 
strucç•i·• do prolongamento e rarnaes 
da rcf11rida estrada. 

§ 2.• O l'agameulo dos jur-.os garan-
tidos sor;i feitO em d inheiro, dentro 
de Ires mezes, depois de findo cada 
semestre , o pela demora mais sei:s por 
ce11t0 ao 311110 . 

S 3.• O privilegio abrangorit utna 

:mo 
?.011::1 de trinta kilomctros rnrn cnda 
ludo do eixo da linha coostruida. 

§ 4. • No contrato que Cor celebra-
do entre o go,·e rno e o concessionario 
serão guardadas, alem de todas as 
C(lndi9ües que forem necessariu para 
p.-r fe t ta garant:a, tanto do governo, 
como do concess1onario e dos direitos 
adquiridos, mais as seguintes : 

l. • o governo terá junto â ostrada 
um engenheiro fi~cal, cujo ordunado 
lixado pelo governo, de accordo com ~ 
C(IIICOS~ionario, seni pago por este. 

2. • isenção de imp.~st.os provinciaes 
sobre as macbioas e wateriaes necessa-
rios pa ra a construcçilo da estrada. 

Art. 2. • Ficao revogadas as dis-
posições em contrario. 

Sala das scssüe>, 25 de Setembro de 
1882.-M. Fulgencio, A. Vclloso, 
N. Lau.e, 1:'"· Café, S. Peixoto, F. 
N at:ai'I'O, Aerdole, 7'ocantim, W en-
ceslao, P<lixão, J ose Rufino, G. 
Pemw. 

:)~ntlo dada a hora, o Sr. presidente 
des1gna a ordem do dia .seguinte e le-
vanta a sessão. --:n.• SESS.\0 ORDlNARIA AOS 26 DF. 

SETEMBRO DE 1882. 
PRt:Si nr.~cJA no SR. B"'RÃO nR CoRo-

liA.'>DEL. 
Sl;~ni A lti().- Exr&oto""Til.-Pareeor. - 01•. 

•lcm rio doa. - Obras publicat. - Eogooho 
centrai. - Observaçôca dos Sra. Lomot, H. 
S• le8, M. Fulgeocio o T. do ,\toua.-Emon-
d~s .. - Obr&s em r:otro Rio•.- Add itivot.-
l'rOJOCto~. 

Ao meio dia, feita a ehamadn, acham-
se pl'llsonte.s os Srs. deputados, falt.ando 
com parttc1pnçilo o Sr. Amaral e sem 
ella os Srs. Bias For los e Palxno. 

Abre-se a sessão. 
!-:' lilla e approvada n :teta da antece-

dente. 
O S1·. t . • SCci'Cltll'iO tl:'1 conta do se-

;tuintc 
Ex Pt:DIRSn:. 

Oflictos. 
On secre ta rio do governo, enviando 

um requerimento, 81' que o escriv4o de 
orpbilos de S. Joio 4'84 Rey pode o le-
vunt.amcnto da prescrt~ das custas 
contad~s ao mesmo em um procosso,-
A' commissão de faz.er.da municipál. 

Outro do mesmo secretario, 'enviando 
o requerimento, em que Olnudlno José 
Coolhn dn Natividade e Francisco Netto 
de Sousa, praças do cot•po policial, pe-
dem quo nao sejam equiparados aos 
domais empregados publícos, quanto a 
ficarem sujeitos âs dis posiçõea do regu-
lamento n. i3. - A • commissao de pode• 

(-OS• 
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Rt!p1·esclltarii1s. 
Uma cio •li ver,.ns cidadan~ da cidade tle 

Quelu7., jllldin•lo auxilio pnra ns obras 
do c'lmlterin.- A' cornmis~Ao tle ponte!! e 
o~tradns 

outra de hobitantos da cidadll do S. 
F •·anci~co. c.mtra a pretençao de trau~
ful'il'·$e a sella do muoiciplo para S. Ru-
milo. -A' comruissilo do cstatíst:ca. 

Out ra do vurios c•dad:l•J~ resi.leutes à 
margem da estra•la o lo rodagem que da 
o.Haçãn ola Conceição, na ulrnda de ferro 
D. Pc.trn li. vai no dlstncto do A \'entu-
reh•n, subrll a nece~•i<1Rcle ele sotr c•>ncor-
tlllill a rofel'i•la estratlal.-A' conunissão 
ele pontas e estradas. 

O Sr. Menelto mauJa à moda uma re-
prosentaç!lu Jd Jiver~··~ fazundoit·us do3 
wuuicipios tle S. Jwsu t.lo Alum Puruhyba 
e 1tnr de Hespanba, ped1n.to que :~eJa 
roparadu quanto ante:! a e~t1·ad~ t.le ro-
dugdnl que lia Olltaçi1o t.la Concetção, no 
estra•h do Pedro 11. va1 ao dis tncto do 
Aventureiro. 

P11recer de commtss4o. 
o St•, J . R"/illO, por parte da r\-. re-

cl:u:çln. olft!rece para serem •ubmelthlos 
li :s. • •ll~cuss:to O$ projectos os. :l3 e 2JI. 
-l•'tcato ~obre a mesa pal'a a ordem dos 
trublilhos. 

ORDEM DO DIA. 
Obras prlllltcas 

Continua a 3.• discussllo do projecto 
n. •10. aotorisand'> diversas obras na 
provincia. . . 

J~ncerra,Ja a d•scuss<lo, é o prOJOCto 
appmvaclo com ali omendas otfdrecidas 
1111 ultima sessão. 

E' tlliUiltJo e approvaJo o seguinte 
Uequel'imellto. 

RP.q ueiro que os ndditiv :>• ao pro-
juct.J n. 40 st~jib rll•l ig •! l?.l scpar:'da-
wante: r,mnand\1 os a lillhvus os. 21 e 
22 uma só pNpusiçllo, p.tra assim su-
birem à SJncção. 

S .tu das •essões, 26 tle S•• tumbro do 
188.!.-7'. da Motta, R. F1·atu:o. 

S lo appro1·a•lo •,carl:t u~1 pot· sua vez, 
o• udJ i li vos ns. I. 3 -1 ;> o 30, offtJrc-
ci tl •• s ao mesmo projecto o redigidos 
u1u separadn. 

Engenho cenlt·al. . 
C<lnliftua a 2. • discuSi;\O llo proJeclo 

n. 205, que gnrl!,~te juros p1ra o esta-
beleclmento de um engenho C!!nlral 
na provincia. 

Art . 4. 
O Sr·. Lernotu- (:-lil? lemos o 

S•O dis..: u1 so). 
E' apoiaJa o enll·a conjuntame!ne 

em discu~sao a seguinte-
Emenda. 

'N.l. 
Em lugnr de 33 annos, d iga-se- 20 

aunv:~. 

Sala das se-~ões, 20 de Setembro tle 
18:>2.-M. J . de L~mos. 

O 8 r. Drumond:-(N lo temos 
o sco tliscur>o). 

E' apoia la e posta conjuuctnmente 
em discus~llo a seguinte-

Sub emenda. 
Em vez de 20, tliga-se- 25 annos. 
S.tla das sessões, 26 de Setembro de 

ISS2 -Drumonct. 
O 8 r•. Henrique 8nle &:-

(:"111o temos o seo discurso). 
t~u~errada a tli ~cussllo, stto appro· 

vad •s a emenda do Sr. Lemo~ o a sub-
omont.la rio Sr. Orumond, ficando por-
tanto prejudicado o art. 

l!:ntra em discussit·> o a•·t. 5. • 
O 8 r . Lemo~•-(Nito tem'>s o 

seo discurso). 
E' apoi ,.ta e entra C'>Djuntamente 

em tli>CUSiilo a seg11iote- .. ; 
Emen.da 

Ar> nrt. 5. •, in fine, accrosccnte-se- o 
a g . rantia rta provlncin n:to exceda oun-
ca tl e um terço do primitivo capital da 
em r• reza , 

Sa lA das sessões, 26 do Setembro de 
188~. -X. da Vetga, Dl'·umona, SeiJe,·ta-
rao úe /lesenúe. 

Encerrdda a discussão, é a pprovarlo o 
ar t. CUIO a elllt>Dda. 

En tm em .liscussão o a rt 6. • 
E' apoiada e entra conj unctamente em 

discussito a seguinte-
IEmellda. 

O presidente da província nomeará 
110s~on illunea para liscali$ar as opera-
Çt) ~~ 1la companhia I)U da em preza. a 
vxocuçilo do contratu cum ella celebrado 
eu cumprimento dos ajus te~ feitos com 
o.'l proprlotarios agr icolas, plantallures 
e fornecedores de canoa. 

S dn das sessões, 26 do Sotembrl) de 
1. !1'!.-L .nos. 

O S1·. 11. Sales fuollarnenta a segoí:t-
te, ttuo é apoiada o pos ta em discussão. 

Accro~cente-se: · 
§. A lmportancia dos vencimentos dos 

llscaos serâ taxada pelo guverno, do ac-
corJo com a om@l8za• 

S. R . Sala da~llelliõos, 20 de Setembro 
de 11>82.- H • . Sales. 

Er.cerrada a discnss«o, é approvado 
o artigo com esta emenda e rtojoitada a 
do Sr. Lemos. 

Entra em discussão o art. 7.• 
O S r . lle nrlcauo 8nle 111: (Nile> 

temos o seu discurso). 
E' apoiado o entra conj unctamonte 

em discuss:lo o segulnte-
AL'ligu substitutivo .to art. 7.• 
A garantia lle juros so será p~ga na 

proporção dos c:apitaes quo forem ef-
recth·amento empregados. 

Sala das seJ~•iies, 20 •lo SetPmbro dO' 
1882,- 11. Sale&. 



o 8 t·. J.am o .. :(Niio temos o sto tlis-
curso). e' approvado e entra conjunclamento 
em discus4o o seguinte- . 

Ao art. 7 .• accrescente-se o se-
guinte: 

§. O capitnl gnrantido !lO comporá 
dM sommas ompregadas no plano, es-
tudo e orçamento das obras, d<!!~enhos 
de ma c h i nas o tlcscri pçilo dos processos, 
coostrucção dos ediflcius avropriudos 
para a fabric': o suas . de~en~encms, 
animaes e mnts accessortos mdtsponsa· 
vcis á mesma fabrica e bem assim de 
outras dospezus fei ta~ llona (ide, que 
forem a(>provadas pela presidencia. 

Sala das ses,ões, 26 de Setembro de 
1882.-M. J. de I.enws. 

O ~r·. Tei xeira da l\lo • t u : 
-Pretendo, Sr. pnsiden•e, em poucas 
palavras explicar o voto que tenho de 
dar contra a etnenda do nobre depu· 
ta do, o Sr . Dr. Lemos. D:z a emenda. 
( C.é). 

V ê·se da lc1tura desta emenda que 
o nobre deputado quiz menciOna r todos 
os casos em que a empreza de enge-
nhos centraes pode fazer dospezas com 
a garantia da província. 

Mas, Sr. pre>idente, .V: Exc: com· 
preheo•le que é q ua~l tmpu>slvel, é 
dtnlcílimo fazer-se uma e~umeraçao 
completa da~ di l'ersas neccs~tdades quo 
a empreza pude enco:~trar para fone• 
cionar regularmente. 

O St·. Lemos da um aparte .. 
O St·. '1' . ela llfotla:- As ul tunns pa-

lavra~. q uercndo dar remcdto ao mal 
que estou apontando, vêm a catur no 
extremo opposto, isto é, vlim dar lugar 
à uma generalidade tal, que pode oc-
casionar mui to:~ abuso~ e ?onfttctos 

Deven:os ter sempre multo em ." :~t.'\ 
0 pl'incipio de d1reito assa1. co~ll~ctdo
que as leill não do vem ser ..:asuuucas- : 

,,rq ue destle quo o legislador pass~ n 
~numeração de cn~os, expõe-se mut to 
ao perigo de não ft!_r.or uma enumera-
ção completa e, pottbto, a e;;tubulect:~ 
difficuldadcs p:ua a execuc;.ão da lt t 
que vai cr ear. 

E' a~im, Srs., que entre dS empregos 
de capit:ll que o nobre doputaJu mon· 
ciona aqut , Ja eu noto a falta de nm, 
que os engenhos ctmtraes terno pur 
força de fazer . 

V. E:.c. sabe quo urna da$ grandes 
vantagens do estabelcct.mento du enge· 
nhos ceutraes é a reahsação do gran-
d" principio da di visito do trabalho, ne· 
~ssidade econornica a que os engenhos 
centrao:~ satisfazem, se1n1rando a in· 
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dustria !ransformadora ou manufactu-
r ci ra da industr iz. propriamente produ· 
ctura; quero dizer que o engenho ceo-
t t·al é um estalJelecimento menos pro-
ductor da cousa do quo transformador 
desta em seus productos. 

Portanto, sendo este o principal obje-
ctivo qne taes emprezas devem ter em 
vista, vê V. Ex c. que um dos ernpre-
gos de capital ma is usuaes, mais neces-
SIII ios, h a de se.r a acquisiçao da mate-
r ta prima, da canoa. 

Entretanto, entre os dtversos empre-
gos rle capi tal aqut mencionados eu 
mio vejo a acquisição ou compra da 
caoo11. 

Eis ahi \'eriftcado o perigo a que al· 
1 udi, ó que o l egislador, passando a 
mencionar· hyputheso por hypotbese, 
i~ lo é, descendu a sor ca~uistico, expõe .. 
su n sur incompleto, expõe- se mesmo a 
impossibilitar, oa pratica, a realísação 
da idcn qu!l tem em vista. E', Sr. pre· 
stdcnto, t:sto o perigo d& que nos pro-
vine Horacio na sua nrto poetica di-
:..endo: simile est con{"so quidquià in 
pulvcrem sectum est. 

Tmlo quanto r1assa a excessivas mi-
nudcncias nao ~ó perdo de clareza, como 
dto exuquibilidad~ . 

l':u entendo quo os interesses da pro-
víncia , em relaç.;o A garantia de juros 
c emprego de capital, estão sufficiento· 
mente lfdrnntidos pela emenda subsli"! 
Lutiva apresentada a este artigo pelo 
nobre autor do projecto, quando diz 
qu3 a garantia tio juros $Ó será paga na 
vroporç;lu do capital .que for elfectiva-
mente emprrgado. 

Realmente o art. 7.• estava concebi-
do de modo que podia dar 1 ugar á pre· 
juizos da pro,•iocia, au torisando opa· 
gamonto du juros aesde que houvesse a 
priuteira chuu1ada. A emenda sub; ti-
tutiva, porem, previne este perigo, di-
zendo que sô sorã pago o juro. na pro-
porçdo do capital empregado oa con-
strucçãu do engenho oentral. 

Cooseguiotemeote, esta emenda sub-
stitu li v a l!Cautela~ioteresses da pro· 
viucia, que ainda · acautelado' fi. 
cão, destlo que pe o ~ que acaba 
de ser votado s:ltl creadoa fiscaes, no· 
menJos pelo go,·erno o~ pagos pela em· 
pre1.a, que Mcessnriamente terllo de 
ser ouvidos sl bre a coostrucção e di-
recçlto dos engenhos e, por tanto, sobre 
o emprego do <;apitai. 

Da eoumeraçao tllo minuciosa feita 
pelo nobre deputado, eu temo que 
r esulte, alem do perigo da omis~llo 
de um ou outro emprego de capi\al o 



como consequcncin da omi~~llo, qual-
quer con1licto entre as empreZ'l~ e o 
gon1rno ; porque, desJe que a em preza 
tenha neces~idade rle empregar capital 
om um serviço que uâo esteja C$p~ci
flc~tlame:Jtt~ menc!ooado na lei , ella 
hesitar! e a cot~sequencia será, ou nào 
fazer a de3pez 1. resultando da h i l're-
juizo para elht e, p•ortauto, (.>&ra a pro-
víncia, ou razel·u cuutmuoicaod·• au 
fl~cal. Mas o fi$cal tambem podeni en-
trar em duvida, puderA mesmo ser do 
Ol'ini llo que o ,·erviçr• não é dM espe-
cificados na lo!i e dahi podem vi•· com-
pl tcaçõe• entre a em preza e o ~;overu , 
reduutlandu de tu:!o i••ll pr~juizo para 

• • a e on preza e para n pr.,vtucta. 
Em vista, poi~. tia~ rasõss exp ••ta:;, 

declaro que voto contra a emeuda t.lo 
Sr. Lq,aus e a favor tlu" substitutivu 
d u nubre autur do projecto. 

O 8r. M. Fulgeucloa-(Nllo 
te nos o seu cliscurso). 

Ninguom mais pedindo a palavra, 
e:1c~rra-s11 a discus~tlo o slio ai' f" ovu-
•l:t n emcn la subotituttva elo Sr. H. 
Sales e rejeitada a do Sr. Lemos, fi-
c>tndo pr11judícado o a rt. do projecto. 

Eutra em d iscussào o art. 8. • 
O Sr. Lemos offerece os seguintes 

atlclitivoi para >Orem collocado~ vntl~ 
convier. 

··A-
~ O enger.ho, •tu e u conc~ssionario ou 
a cJmpunhia t)UC fm·p·or elle urguu da-
da cst ubelecer,tcra ~·s apparolhose mn-
chinismo> c l'IDlJNgará o~ prc:ce.;s.•s 
mais mo·lernos para a fabricaçllO do as· 
sucar o terà n capaciclade par<~ moer 
pelo me:10l 160,000 kil .. gr ummas de 
c:1nna cliarium~nte e para fornecer. 
603,000 kilogrammas de ussucar pelo 
meu .s unnualmeo~e. 

Sala das sessõ~~. 26 de Satembro 
de 1882. -,V. J . de Lemos. 

- B-
Sorà. ~uspenso o pagamento dos ju-

ros gat·aotídus: 
I. • Se por ..:nlpa da companhia ou 

do conc~s ;ionar~~ote dons a unos 
consecutivos o bo não produzir 
o minimm,la#.:t,•ucaf que se hajllo 
proplstll a fabri..:ar. 

2 • Se por igual mo ti v o o engenho 
deix•u- de funccionar por espaço ele um 
&!IDO. 

Exceptuão·se os cllli~S de força maior 
devid.amente comprovados. 

Sala d11s sessões, 26 de Setembro de 
1832.-M. J. de Lemos. 

• .Silo a poiarJqs. 

Encerraria a di-cussão, é nppr.Jvnrlo ' 
o nrt. 8 • 

Os atlditivo3-A e 13 -aão approva-
dos,clcp()i~ de al gumas considerações tlcl 
Sr. M. Fu lgencio ·a que respJnde o 
St·. , Lemos. 

E' appruvado o art . 9. • e pas;a o 
projccto para a 3 • d iscussão. 

Obras em Ent,·e Rios. 
Entra em 2. • tli~cu~silo o projecto n. 

8, que autorisa de:~pezas com o encaoa-
mouto du ,agua pobvfll e com a mutrit 
du cidade de Entre Rios. 

A.lt. !.• 
~:lu lírios o npoiadus os seguintes ad-

~.itivos. 
N. I. 

Fica o governo autori~do pela ver· 
1.1;~-ubt•..ts publicas- a dcs.,onder a 
q uuntia de 2:000$000 como auxilio à 
cau:di~açào ·l"agua putavol para a po• 
voaçau elo Cal'lnO da Cachoeira; r .. vo-
gnola• as di~jJO$içõea em contrario. 

Sala tlus ~ussões, 26 de Setembro c e 
1882. -Gustavo Petuta, Drumond. 

N. 2, 
Fica o g•'H'erno auturisado a despen· 

der pela vorba- obras publicas-- a 
quantia de 0.000$ como auxilio ã ca-
u:.l•:;açilo cl'ogua pota1•el para a cidade 
de L:1 v ra.~. 

Sala tlas se~õas, 26 de Setembro de 
lSS~.--·Gustavo Penna. 

N. 3. 
Art. uuico. Ftca o govet·no pt•ovin-

cial auLocisaclo n auxiliar a camara 
tuuniccpal de ltajullá com· a quota de 
10:000$000 rs. pal'a a canalisação d'a-
gua p1ta vd dessa cidade; revogão-se 
a~ di>posiç<Jes em contrario. 

Sa 1:. das ses>ões. 26 de Setembro de 
1:382.- Silvest··e Ferraz, Oleya1-io. 

• N. 4. 
O goçerno pela verba-estradas. pon-

tes &- . auxiliará as camaras munici-
toae.:s da ltabira " Santa Barbara com a 
quantia de 3:000$000, a cada uma, na 
canal is.'lÇàO d'a.,U. potncl nas sedes 
dos rcspectivoimunicipios. 

Sala das sessões, 2U" d.e Setembro do 
1882.- S. Ferra:;, Drt,moncl. 

N. õ. ~ 
Oll't!reço como adtliti vo AO pr.ojcJct? 

o. 8 o dtl 11. 141. ~ 
Sala da$ sessvas, 26 de Setembro de 

188.<Z.- V. Café 
N. 6. 

Fica o gover no autorisado a dcS!Jl'll· 
der a quantia de 800$000 para 1n1 r !1:r -
fariz de agua potavol no arraial .Ja Oa• 
choeira do (iampo, 
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Sala das sessões, 26 

1882.·-M oreL.nohn. 
de Setembro de guezia da Con~eição do Rio Verde, do 

termo de Baependy; revogadas as 
N. 7. 

OIJ'ereço como additivo ao projectQ 
n. 8 o projecto o. 31. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
l88.l!.-..Olegario, Nelson, J. Rufino. 

N. 8. 
Ofl'ereço como addltivo o projecto 

n. 128. 
Sala das sessões, 26 de Setembro 'de 

1882.-·X. da Veiga. 
N. 9. 

Fica o go'f9rno autorisado a auxiliar 
p~tla verba---obras publicas--a cama• 
ra municipal da cidade da Bagagem 
com a quantia de 6:000$000 para a ca-
naliuç!o d'agua potavel d'aquella ci-
dade. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 
1882.-0legario, Nelson, Jose Rufino. 

N. 10. 
Ofl'ereço como additivo ao projecto n. 

8 o de n. 229. 
Sala das sessões, 26 de Setembro de 

1882.- A. Cuario. 
N. 11. 

Art. E' o presidente da província 
autorisado a auxiliar com a quaot.ia de 
3:0')()$000 a canaliuç!:~ d'agua pota-
ve1 da villa do Espirito Santo da Var-
ginha, com a de 2:000$000 a da fre· 
guezia da Conceição da Cachoeira, do 
mesmo municipio, pola verba-obras 
publicas; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882.-A. Cesario. 

N. 12. 
Fica o governo da proYincia auto· 

rlsado a despender sob a verba-obras 
publicas-a quantia necesaaria com a 
canalisaçllo d'agua pota vol na cidade 
do Serro. 

S. R. Sala das sessões, 26 de Setem-
bro de 1882.- Tocantins, V. Café. 

N. 13. 
Art. Fica o presidente d.a provi~

cia aulorisado a despender desde Ja 
pela verba-obras publicas-a quantia 
de 1:000$000 pua a caoalisaç!od'a,gua 
potavel na froguezie. do Nazaretll, do 
termo de S. Jollo d'El-Rey. 

S. R. Sala das sessões, 26 de Setem• 
bro de 1882.- Severiano de Resende, 
R. da Lu::. 

N. 14. 
Art. 1.• E' o govorno autorisado 

a despender pela verba-obras pu-
blicas-a quantia de 2:000$000 com 
r. çane.Uuç&o d'agua pota.vel D& fre-

dieposições em contrario. 
Sala das sessões, 26 de Setembro de 

1882.- R. da Luz. 
N. 15. 

Oft'ereço como âdditivo ao ~rojecto o. 
8 o de n. 94. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882.- Joao Luiz. • 

N. 16. 
Art. Fica o governo aotorisado a 

auxiliar as camaras muoicipaes das ci-
dade• de S. Joio Baptista e Orlo Mogol 
com a quantia que julgar conveliien~ 

• p1ua a caoalisaçllo d'agua potavel nu 
mesmas cidades. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882.-M anoel Fulgencio, TeiXeira 
da Motta. 

N. 17. 
Ofl'erecemos como additivo ao pro-

jacto em dlscàsslo o de n. 223. 
Sala das sessões, ~ de Setembro de 

1882.--Teia:eira da Motta, Rocha 
Franco. • 

N. 18. 
Fica o governo •u torisado a despen-

der pela verba --obras publicas- a 
quantia de 2:000$000 rs. com o enca-
oaJnento d'agua potavel da cidade de 
Marianoa, e 300$000 com o encana-
mento d'agua potavel do arraial de S. 
Caetano, do municipio do mesmo nome. 

Sala das sessões, ~ de Setembro d.e 
1882.-M. Fauslino.-

N. 19. 
Art. uoico. Fica o gove.rno au-

torisado a despender a quantia de 
1:000$000 com o encanamento d'agua 
potavel da parochia da Pimenta, mu· 
nocipio de Piumhy. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882.-M. J. ele Lemos, Wenceslau, 
F. Na:oarro. 

N. 20. 
Fica o governo da província autori-

sado a auxiliar o serviço d'agoa pota-
vel: 

Da cidade de Piumhy, com 3:000$; 
da cidade da Formiga, com 5:000$; da 
parochia do Espírito Santo dos Coquei-
ros, com 2:000l; da pnrocbia de S. 
Francisco de11 Paula ' do" Machadinho, 
com 2:000$. · ' 
Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882.-J. P. X. da Veiga. 

N. 21. 
·Fica o presidente da proviocia a!lto-

r isado a conceder o auxilio de 1:000$ 
reil à c:amara miUÚoipal d'.._.pibl 
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para as obras dll encanamento d'agun 
potavel da ILub' ra do CarnFO· 

Sala das ~essõe!, 26 d.e ScternbN do 
l &s2.-M. J. de Lemos, F. Navat·ro. 

Encerrada a discussa.., é approvado 
o ar· I. l. • 

Ent ra em discussãtl o ~ rt. 2. • 
Silo lidos e apuiadus o.s ~eguiutes ad-

dit ivos. N. 1. . r: Art. F ca igualmente autori~adu a 
d~~pemlor a q uautiu de 2:000$ rs. corn 
as obras Ja rgrcja matriz da Mudre de 
Deo3 do Angú, du municipiu da Lo• -
pul<liua; revogadall as disposições em 
contraricr. 

Sala da:~ H~ssões, 26 de Setembro de 
1882.- Santa Ce,;itia. A. Zacarias. 

N. 2. 
Art. Fica o gov .. rnu autorisado a des-

pender a quanua de dous contos de rers 
oom as obras da matriz do ' l:'iquy, munl-
civlo do Pará. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882. - A. Zacarir><. ~anta Cecflia. 

N. 3. 
Offllreço corno udoJtlvos ao projecto 

n . ti os de us. 165 e 210. 
Sala das ses~ões, 20 de Setembro ele 

18f2.- A. Zaca,·ias. 
N, 4. 

Offereço como adüí tivosao prc>jecto ·n. 
8, art. l:!.•, os projectos os. 11!2, 184, 
.298, 302. 303. 

Sala lias sessões. 26 de Setembro de 
1882.- V. Ca(ê 

N. 5. 
Art. unico. 1~ocu o governo autori· 

sadu a manllar entregar à camara mu-
nici~al de Cabo Verlle a quantia de rs. 
2:000$00U, como au:~:ilio á.s obra.s da ma-
t riz d'uquella cit.lade; r'evogadas as dís-
posi~ões em contrario. 

Sala lias sessões, 26 de Setembro do 
1882.- F . Navarro, M. J. de Lemos. 

N. 6. 
Art. Fica o presidente da província 

autorisado a coocet.ler o auxilio de rd. 
1:500$000 para as obras do cemiterio da 
freguezra de Bambuhy, e o de 500$000 
para as obras da ca(Jella de N. S. da 
Cooceiça:o da mesma freguezia, correndo 
a dAspeza pela verba--obras publicas. 

Sala das ses~õ1s, 26 de Setembro de 
1882.-M. /. de Lemos, 

N. 7. 
Art. Fica o governo autorirado 

a mandar entregar ã camara munici-
pal de Cabo Vorde as SPgu in tes q uantlas: 
2:000$ como auxí llo ás obras da mah·iz 
de S José dos Botelhus e 1:000~ com as 
da Igreja t.le N. S. du Rosario tl 'aquella 
cidade; revogadas as disposições em con-
t rario. 

Sala das ses~ôes, 26 de Setembro de 
1881.-F. Navarro, M, J. de Ltmot. 

K S. 
01lereÇo como adclitlvo ao proJectó 1:1. 

8 o seguinte: 
Art. Fica o governo da província 

autorisado a despender pola ver ba-
obras_ publicas- as srguintes quantias : 
6:000$000 para as obr·as da matriz da 
cidade de S. João d'EI-Rel; 2:000$000 
para a capella de N. S. das Mercez üe 
Lavras, 2:000~000 para a igreja de S. 
Oonsalo Gat·cia de S. Joio d'EI ·Rey; 
óO:l$000 para a capella de S. Antoóiu na 
mesma cidade e 500$000 para a CliJJOiia 
do S. Sebastião ola Víctoria, termo de S. 
João ô'El-Rey, 500$000 para as obras do 
ceutilerro da Cooceiç4o ela Barra do 
mesmo lermo e l :000$000 para a matriz 
de Crystaes. 

S. lt.-Saia das sessôes, 26 de Setem-
bro de 1882. - Se11ertano de Resende, J. 
P. X. da Veiga. 

N. 9 
Fica o governo da província autori-

sado a auxiliar as St!guintes matrizes: 
Da cidade de Dures da Boa Esperan-

ça, com 6:000$; de S. Sebastlao da 
Ventania, com 2:000$; da cidade do 
Car mo du H;io Cla1·o, c.-m 3:000$; da 
cidade du Ptumhy, com 2:000$; du f re-
guezia dos Arcos, do mnnicipio da For-
miga, com 1:000$; da cidado de Ta-
manduà, com 2:000$; de Candeas do 
mesmo muuicip o, Cl.•m 2:000$; da' ci -
dade da Cnmpanha, com 6:000$; da ci-
dade de Alrenas, com 4:000$; de S • 
Roque, municip:o do Piumhy, com 
l :000$; de S. Joa:o do Gloria, municí-
pio de Passos, com 1 :000$; da Pimen-
ta, do município do Piumhy, com 
2:000$; de S. franciscu do Agua-pé 
mun cipio de D.ores da. Boa Esperança: 
com 2:000$; e da cidade de Pouso 
Alegre, com 3:000$. 

S. R. Sala das sessões, 26 de Setem-
bro de 1882.-X. da Veiga, Severiauo 
de Resend§. 

-~ N. lO 
Art. l. • Fica o governo 'autorisado 

de~da ja a <kspendor pela verba-obra:~ 
publicas-a quantia de 2:0001000 rs. 
com os concer tos da matriz da cidade 
de Pouro Alt'l. 

Art . ~· • Fica igualmente o gover-
no au!-Orrsado a de.sponder de~de ja a 
quantra de 1:000$ rs. corn os urgen-
tes reparos da matriz do Passa Quatro 
do termo de Pouso Alto. ' 

Sala rias sessões, 26 .io Setembro de 
1882.:-R. da Luz, Claudio IJuat•te, 
Sevena110 de Reser,de. 

N. 11 
Art. Fica o gov!!r no da proviucia 

autorisado a despender pe la verba-
obras publicall- a qaãntia · de 1:000$, 



para as obras da matriz da freguezia 
de Cambuby, município da cidade de 
Jaguary; revogadas as disposições em 
contrario. 

S. R. Sala das sessões, 26 de Setem-
bro de 1882.- Ciat«lio Duarte, Seoe-
riano ch Res~. 

N. 12 
Offoreço como additi v o ao projeclo 

n. 58 o~ de ns. 159 e 212. · 
Sala das sessões, 26 de Setembro de 

1882.-F. Na·varro, M. J. àe Lemos. 
N. 13. 

Artigo. Ollereço como addilivos ao 
projeclo em dlscusslo os de ns. 247, 156 
e o seguinte: 

Ar t tgo. Fica o governo aotorlsado 
a despender pela verba- obras publicas 
- as seguintes quantias: 1:000$ para as 
obras da mat riz de Uberaba; 1:000$ para 
a' da matr iz do.Fructal; 1:000$ para 
a~ tia matriz de Dores do Campo For-
moso. 
• ::>ala das sessões, 26 de Setembro de 
1882. - IVenceslaô, Lemos. 

N. 14. 
Artigo. Fica o governo antorisado a 

despender as seguintes quantias: com a 
matriz da freguezia tia Saude, ·com a 
Igreja de N. S. das Mercez de Marianna 
e com a matriz da freguezia da Vargew 
Alegre, do município de Marianna, cum 
cada umt~,1 :000$; com a matriz de Santa 
llolena e a de S. Francisco do Vermelho 
do muuiclpio ile Manhuassú. igual 
quantia, e com a matriz da cidade de 
Ponte Nova 2:000$. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882.-M. Fauslino. 

N. 15. 
Artigo. Fica o governo provincial 

autor lsado a auxil iar com a quantia de 
s:OOOS as obras da matriz cidade do 
Theopbllo Ottoni. 

Sala das sessões, 16 de Setembro de 
1882.- N. Lage, Lemos, V. Ca{é, G. 
Penna. 

N. 16. 
Art. o governo da protin~ia ftca au-

torlsado a despender a quantta de l :OOO$ 
com as obras da mat riz da cidade de sete 
Lagoas; igual quantta de 1 :~, .CC?m as 
da matriz da contagem, muntctpto de 
Sabarã. 

Sala das sessões. 26 de Setembro de 
1882.- Roclta Franco, Nuno Lage, Pat-
a:4o, F. Nat:al't'O, M. FausUno, A. Ce-
sarto. 

N. l7. 
Art. O governo da província fica au-

torisado a despender pela verba- obras 
publicas- a quantia de 2.000$ para as 
obras da mat riz da cidade de Santa Luzia 
do sabarã. 

sala das sessões, 26 de Setambrl) do 
1882.-Rocha Fra'llCo, A. Cesarto. 

N. 18. 
,t.rt. fica o sovemo pro'fiJlcial auto-
• 

• 
risado a despender ·pela verba - obras 
~o>ubllcas-a quantia de1:000$ com a ma-
triz de Mattoslnhos, 500$ com a de Jabo-
tlcatnbas,do município de Santa Lnzla,e 
500$ Cllm a de Raposos, do mnnlclplo de 
S3bari. 

Sala das sessõe!t, 26 de Setembro de 
1882. - Rocha Franco, S. Ferraz A. 
Cesarto. . ' 

N. 19. 
Art. Fica o governo da província 

autorlsado . a despender pela ve.rba-
obras publtcas·--as seguintes quantias: 
1:000$ para auxilio das obras da ma-
triz Ja fregoezia de S. José do Tijuco; 
1:000$ para as da matriz da Boa Vista 
do Rio Verde; 1·000$ para aa da ma-
triz de S. Francisco de Sales; 1:000$ 
para as da matriz do S. Francisco das 
Chagas de Monte Alegre; 1:000$ para 
as da matri.z de N. S. da Abbadia do 
Bom SucceS30; 1:000$ para as da ma-
triz de Santa Mar ia; 1:000$ Iara as da 
m~ttriz da freguezia da Venda Nova 
(município de SabarA): 2.000$ para as 
da mat riz da v.illa de Jacuhy; 500$ 
para as da matnz da freguezia do Cur-
ra l d'El-Rey; 500$ para as da fregue-
zía da Lapa (Sabará). 

Sala das sessões, .26 àe Setembro de 
1882.-A. CttSat·io, Rocha Fraw:o 
Claudio Duar~. • ' 

N. 20. 
Offereço como additivo o projecto n. 

224. 
Sala das sessões, 26 de Setembro de 

1832.-M oret.noltn. 
N. 21. 

Art. Fica o gever no autorisado a 
auxtliar as obras da matriz da Ca-
choeira do Campo com a quantia do 
2:000$000, que ser! entregue â respe-
ctiva commissiio. 

Salas das se~sues, 26 de Setembro de 
1882. 

N. 22. 
Art. O gc verno fica a u torisado a 

auxiliar as obras da matriz de Antonio 
Dias, nesta capital, com a quantia de 
2:000$000. 

A' capella do mar tyr S. Sebastilo na 
povoação das Carreiras, municipio de 
Ouro Preto, 800$000. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
1882.-M ot·etzsolm. 

N. 23. 
CJArt. Fica o governo da prol'incia 
autor isado a despender a quantia de 
400$000 com as obras da matriz da 
fregoezia de Curimatahy, do munici• 
pio da Diamantina, deduzindo a me.ma 
quantia da •erba-obru l'ubli~ 



NN&ES. 

Sala das scs;õcs, 26 do Se tem bru de 
1882.-Moretz:ohn, A. VeUoso. 

N. 24. 
Art. Fica o governo da província 

autorisado a despender pela verba-
obra. publicas-·&$ seguintes quanlius: 
I :000$000 para a to à triz do 'l"uquaras· 
sú (CaetéJ. I :000$000 pura u matriz da 
fregueziu do Pi•u Gros:o ~Santa Luzta). 

! ala du sessõe~. 2U tle Setembro lltt 
188:!.-A. Cuarw, Rocha Fran.:o. 

N. 25. 
Ofereço como additivos ao projeclo 

n. 8 us rle na. 155, 186 o 214. 
Sala das sessões, 26 de Setembro de 

1882.- J. Luiz. 
N. 26. 

Art. Fica o governo da pr .. vancta 
autorisado 11 despen•ler pela verba-
obras publicas-a quantta de 1:000$, 
pua os repnos da igreja matriz da 
freguezia da L~gt>, munictpio de S José 
c;'El·Rey. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 
I ~82. -J. Luiz. 

N. 27. 
Art. Ficn o governo da ptovincia 

autorisado a despender pela verba-
ubras publicas-li quantia de 1:000$, 
com os reparos da matriz da freguezia 
t.la Couqui,ta, do munictpio do Bomfim. 

Sala das ~esaões, 20 de Setembru de 
1882.- J. Lui;. 

Encer rada a disoussllo do art . 2.•, 
Oca ll votllçllo adiada jleln hora. 

Aprcsentaç4o do projcctos. 
Silo lidos e rllo :. imprimir o, se-

guintes-
N. 307. 

A commiss4o de fazenda municipal, 
á que forão presentes diversas propos-
tas e orçamentos lie camaras muoi-
cipaos da provm.:ia, tendo examina-
do-os, é de parecer que $e adopte o in-
cluso projecto. 

Sala daa commissões, 26 de Setem-
bro de 1882,- S. Fen·az, Wenceslau, 
M. Fulgencio. 

A a~scmblea legislativn provincial 
de Mmas Oeraes, sob proposta dus ca-
maras municipaes abaixo declaradas, 
resolvo: 

RENDA ~IUNlCll'AL. 
Art. 1. • E' orçada em 465:437$'370 

a receita munícip11l das seguintes ca-
maras pat·a o anuo de 188;;1. 

§ 1." Camara do Car-
mo do Rio Claro 

§ 2.• do Suassuby . 
§ ;;!. • da Christína • 
S. 4. • do .A baeté. , 

-- - ·- . 

1:600$ 
2:200$ 
6:200$ 
2:3õ0i 

r § 5. • de Ouro Fino • 
C § 6. • do Pará . • 

§ 7 .• de Jaguary • 
§ 8. • da Itabira. • 
§ 9. • c Diamantina 
§ 10. de S. José d•Et-

Rey • • • 
§ 11. de Barbacena. 
§ 12. c Lavras. • 
§ 13. c Oberaba . 
§ 14. c Arassuaby. 
§ 15. c Marianna • s I tS. do Rio Pardo • 
§ 17. da Leopoldina 
~ 18. « Campanha. 
§ 19. de S. Gonsalo 

do Sapucahy. 
§ 20. de S. Antonio 

do Monte . • 
§ 21. do Serro • • 
§ 22. de ltajubà. • 
§ 23. de Patos ~ • 
§ 24. do Pitanga • 
§ 25. de S. Miguel 

d.e Guanblles. 
§ 26. de S. Luzi.a • 
§ 27. « ~abarâ • • 
§ 28. doJuizdeFora 
§ 29. de Campo Bello 
§ 30. da Formiga . 
§ 31. de Pitanguy . 
§ 3Z. do Pomba . • 
§ ::!3. de ~t:te Lagoas 
§ 34. c Tres Pontas 
§ 35. c Piumby. • 
§ 36. do A ra.xà . • 
§ 37. de Tamanduã 
§ 38. c Eutre Rios 
§ 39. do Rio Preto 
§ 40. de Pouso Ale-

grc3 • • . . 
§ 41. da Ponte Nova 
~ 42. de Grllu Mogol 
§ 43. c Ca taguazes. 
§ 44. do Carmo do 

Paranahyba • 
§ 45. de Montes C1a-

ros . . . . 
§ 46. do Turvo . • 
!:j 47. de Pouso Alto 
§ 48. c S. Barbara 
§ 49. da Capital. • 
§ 50. do Ourvello • 
§ 51. de Passos . . 
§ 52. do Bom Sue-

cesso • . • 
§ 53. do Rio Novo. 
§ 54. de S. José de 

Alem Parahy· 
ba . . . . 

§ 55. de Baepeody • 
S 00. c Qllel llZ , , 

4·400$ 
9:316$ 
9:400$ 
7:796$ 

14:790$ 

2 :3 12$ 
14:190$ 
8:848$ 
9:500$ 
4:200$ 
7:920$ 
1:160$ 

20:000$ 
16:560$ 

5:560$ 

4:559$ 
8:320$ 

10:200$ 
1:200$ 
4:500§ 

2:600$ 
2:420$ 
8:250$ 

42:000$ 
1:353$ 
3:680$ 
2:770$ 

11:000$ 
3:500$ 
3:290$ 
2:006$585 
4:749$ 
3:600$ 
2:515$ 
8:855$ 

17:745$516 
ll: 160$100 
2:460$ 
9:600$ 

1:970$ 

3:630$ 
4:000$ 
8:1~0· 
7:800$ 

20:000$ 
4:350$ 

11:340$ 

2:000$ 
17:150$ 

13.~ 
9:7'14$178 
9:000f 



'§ 57. do Paraíso • 
§ 58. c Ubi • • • 
§ 59. c Patrocínio. 
§·60. da Boa Viata. 
§ 61. do Mar d'Hea· 

paoha • • • 
§ 62. de C.eté • • 

,-
6:580$ 

10:000$ 
1:062$ 

800$ 
I 

17:800$ 
. 2:22()t 

' • 465!487$379 
DBSPBZA MllNIClP.t.L. 

Art. 2.• E' fixada a despeza mu-
nicipal das camarat• abaixo declaradas 
para o aooo de 1883 em 465:437$379, 
pela maoei ra IEI!Dinte: · • 

§ 1. • Camara do . Carmo do Rio , 
Claro: 1 

1 Ao Secretario • • 250$ 
2 c Fiscaldaciclade. ~ 
3 c Continuo • • · 100$ 
4 c Zelador d'agna. 100$ 
õ Para illumioaçao, 

l impeu e agoa da 
oadea. , • • • 

6 Para custas jndi· 

7 
8 

ciadat . . · . . • 
Pllra caminhei.ros. 
c Expediente da 

camara • • 
9 Para eleiçôea . • 

1 O c Featejo Na-
cional • • • 

11 Para eu racçl o de 
formigeiros • • • 

12 Para cbras pu-
blicas. . • • • 

4 Aposentadoria do 
juiz de direito • 

5 Caminheiro. . • 
6 Agua, luz e lim· 

peza da cadea . 
7 <Justas judiciarias 
8 Kxpediente do jo-' 

ry e elelçoea. • 
l9 Aferidor de petos 

e medidas • . . 
10 Extracçlo de Cor-

' m'gueiros. • • • 
11 Porcentagem ao 

prvcurador. • • 
12 Obras publicas . • 
13 -Eventuaes • • • 
• • 

13 Ao procurador da 
camara • • • . 

50$ 
100$ 

60$ 
50$ 

. 30$ 

100$ 

180$ 

40$ 
80$ 

150$ 
160$ 

80$ 

50$ 

100$ 

350$ 
620$ 
50$ 

2:350$ 

' 820$ 

• 

--·--

• 

§ 2.• CamaradeSu-
.. aby.: 

' 

1:600$ 

1 Ordenado ao aecre- o .. 
W.rio •. • • • • 200$ 

- . . . 

Ordenado ao fiscal 
da cidade. '· • • 

3 Ordenado ao poliei· 
re . . .. . . . 

4 Porcentagem ao 
nrocurador •. ~ ~ 

5 · Bxpedieote • • • 
6 Oom mobilia p.ra 

"a aala de sou .... 
IDes • • • • • 

7 Oom agua e illa~ 
minaçlo lia cadea. 

8 Oom festejo naoló-
nal . . . . . 

IJ Com eleições e 
correios . . • • 

10 Oom livros e im· 
pressa o de talOea. 

11 • 'Assignatura do Li-
beral • • • . • 

12 Alimentaçlo e ,_ 
tuario a expoatoa. 

13 Formigueiros • • 
!<i Custas jadiciariu •. · 
15 Hospedagem.dojui.z 

de direito • . , 
16 Papel, livros, pen-

nas e t inta, para 
alumnospobre&. 

1 '7 Eventuaes • • • • 
18 Obras publicas . • 

. . . 
§ 3. • Camara . da 
. Chr;istina: 

1 Secretario . . ·• 
2 Porteiro: : : • 
3 · Fiscal. : . • • 
4 Porcentagem .ao 

.Procurador. • • 
5 Custas j u'cfiêiàrias. · 
6 Jtgua e luz. . . 
7 Encanamento . • 
8 Kxpedieilte. . • 
9 Eventuaes . . . : . 

10 Obras publieu. . 

§ 4. • Camara do 
Abaeté: 

1 Secretar io . • • 
2 Fiscal aa ci~de~ 
3 Continuo. . . . 
§ 5. • Cama r&. de 

: Ouro l'ino: 
1 Porcentagem ao 

procurador\ 1;>%. 
2 Ordenad'o ao lt&-

cretario • . ,. • 
3 Ordenaáo áo dscal 

da cidade • .• , 
• 

• 

~. ·-

255$ 
I 

120$ 

. 50$ 
·40$ 

•40$ 

15$ 

60$ 
50$ 

100$ 

60$ 

50$ 
60$ 

700$ --·---2:200$ 

720$ 
150$ 
240$ 

620$ 
600$ 
90$ 

100$ 
100$ 
100$ 

3:480$ -
6:200$ 

390$ 
100$ 
80$ 

• 

• 



,. ... 
4 Ordenado aos tres 

flseaes du ·I regue• 
ziaa . . • • • 

5 Orden.ado ao por-
teiro. . . • . 

6 Expediente. • • 
7 Comjuryeeleições. 
8 Custas judiciarias. 
9 Eventuaes • , . 

10 Agua e ha para a 
cadea. . . . • 

11 Obras publicas. • 

• 
§ 6. • Cam.ara do 

Pará: 
1 Ordenado ao aecre-

cretario . . • • 
2 Gratiflcaçlo ao.fta. 

cal da cidade. • 
3 Gratíflcaçao ao 

continuo. • • • 
4 Expediente. . • 

(5 Com caminbetros. 
6 c ai!Signatura de 

jornaes • • • 
7 Com eleições, jury 

e aposentadoria ao 
juiz de direito. • 

8 Com lampeõe, do 
chafariz, cadea e 
biquinha. • • • 

9 llluminaçao, agua 
e limpezadacadea. 

10 Porcentagem ao 
procurador • • • 

11 .l!:ventuaes • • • 
12 Com custas judi-

ciar:as . . . • 
13 Com obras pu bica,, . . 

§ 7.• CamaradeJa-
guary: 

1 Gom o secretario. 
2 c o fiscal da c i-

dade . . . . . 
3 Com os dscaes dos 

distri~s a 5(}.$0()0 
4 Com o porteiro e 

caminheiro • . • 
5 Porcentagem ao 

procurador. • • 
6 Ordenado ao oíeri• 

dor . . ·. • . 
7 Eleições e quali• 

ftcsções • • • • 
8 IUuminaçlo e lim-

peza da cadea • • 
9 Expediente • • • 

lO Jury . ·• ·, ·, , 
~1 iveD~II&U , , • 

• I , 

• • 

300$ 

200$ 
100$. 
150$ 
100$ 
100$ 

40$ 
2:100$ 

4:400$ 

500$ 

150$ 

12$ 
20$ 
60$ 

35$ 

160$ 

90$ 

150 

829$ 
80$ 

300$ 
870$ 

3:316$ 

~00$ 

200$ 

1<!0$ 

900$ 

200$ 

200$ 

200$ 
150$ 
100$ 
250$ 

• 
12 .. Asalgnaturas de 

jornaes . . • • • 
13· Gu.tas judiciaria.s. 
14 Pagamento d.e di-

vidas atrazadas • 
15 Aposentadoria ao 

juiz de direito. • 
16 Obraa publicas • 

§ 8. • Camara da 
Itabira: 

1 Com o secretario • 
2 · c c porteiro. • 
3 c c fiscal e ze. 

lador daa aguu. 
4 Cont o medico do 

partido ~ • • • 
5 Porcentagem ao 

procurador .•• 
6 Expediente da ae-

eretaria.. •. .. .. 
7 Eleíçõese jury. • 
8 Uluminaçlo e lim• 

peza da cadea. • 
9 Assignatura do Li-

beral Mineiro. • 
!O Custas judiciariaa. 
11 Eventuaes • • • 
12 Au.xilio .a profes-

sores ruraes • • 
13 Ex tincção de Jor-

migueiros. • • • 
14 Obras publicas e 

agua pota vel • • 

§ 9. • Camara da 
Diamanti:la: 

1 Ordenado e gratifl-
caçao ao secretario 

2 Ordenado e gratifl· 
caçao ao fiscal. • 

3 Ordenado e grati-
ftcaçlo ao poa·tei ro. 

4 llluminaçlo e lim-
peza da . cadea. • 

5 Ao afea ido r de pe-
sos e medidas • • 

6 Expediente • • • 
7 llluminaçlo da ci· 

dade • , • • • 
8 Com aluguel do 

matadouro publico. 
9 Procisslo de Cor-

pus Cbristi. • . 
10 Eleições,caminhei-

ros e publicaÇões. 
11 Custas judiariarias 

ao eaeriYIO -do · 
jury , • • • , 

50$ 
4.00$ 
• • 

600$ 

200$ 
5:330$ 

9:400$ 

900$ 
4~ 

• 

296$ 

600$ 

935$520 

.120$ 
200$ 

200$ 

15$ 
500t 
100$ 

500$ 

100$ 

2:929.$480 

7:796$ 

l:OOO$ 

500$ 

300$ 

240$ 

200S 
150$ 

3:950$800 

50$ 

100$ 

300$ 



12 Cu.tu judiciari~ 
áoa demail empre-
gados do fôro·. · ; 

13 Criaçlo de ex~ 
\OI . • .... • • 

14 Eventuaeà, incln· 
IÍYe 6()$®0 Í)arà 

. o relogio 'pubHc:O. 
15 Ao procurador e 

aeos agentes. , • 
16 Cpm livros e jor- 1 

• • o.aea . • • • • 
17 AO!> caçadores 'de 

onça em campo~ 

de criar, por cada 
cabeça 20$000. , • 

18 Auxilioaqualquér 
expoaiçlo .de úi-
d~tria do 'uinnici-
pio . • • . • 

19 Obras publicas, in· 
clas.Te cemiterios, 
alargamento de 
tlll8 &. &. ~ I .1 

~ § 10 Camara de S. 
. JOié d'EI-Rei: . 

1 Ordenado ao Secre-
tario. . . • • 

2 Ordenado ao fiscal. 
3 c c por-

teiro • • • • • 
4 muminaçlo e lim-

pez.a da cadea . . 
5 Jory e apoaehtado-

ria ao Jui% de di-
reito • . • , • 

6 Custas judiciari-.s. 
7 Com caminheiro~: 
8 Oratiftcaçlo ao 

estafeta de Prados. 
9 Enntuaes e por-

centagem ao pro-
curador. • • • 

10 Obra• publicas. • 

§ n· Camara . de 
Barbacena: 

1 Com o secretario. 
2 c c fl.sca1 • • 
3 c c porteiro • 
4 c c güarda. do 

matadoufo • • • 
5 Com a illuminaÇio 

' publica . • • , 
6 Oom custas judi· 

ciarias . • • • 
7 Com elei~ • • 
8 c o expediente 

da eeçre"ril • • 

2CO$ 
200$ 

" ' 120$ 

1:6p0$ 

11>0$ 

• • 

1~ 

200$ 

5:059$200 • 

300$ 
72$ 
' 
50$ • . 

100$ 

80$ 
20:>$ 
40$ 

50$ 

420$ 
1:000$ ... 

' 2:312$ 

~ 

1:000$ 
500$ 
.220$ 

280$ 

3:000$ 

l:!loot 
.200$. 
• 300t 

• I • ,• 

9 Com estafetas • • 
10 c evel!t!l'fll. ~ 
11 c expostos . • 
12 c obru ~ubii- ' 

..; ~ . . •. . . 
13 Gratiflcaçlo ao · bi- . 

, bliotbec:ario • • 
14 Amortisa~~ ~j,ur~a . 

do emprest1mo para 
a canalisaçlo d'a-
• • ' t 

,gua potav~l .: i' • 

·~ .. 
$0$ 

l ;~ 

l:at;o$ • • 
',aba$ 

• • 
'· ~' 
I S;"Y"'f 

• • 
11'4·1 nn.' ' 

I • ~ § 12 CamaradeLa-
vraa: 

.. 

1 Com o pO!soâl. • 
2 A_gual luz e l im-

peza da cadaa, in-
clusive a acquisi-
siçao de dQUJ Iam-
peões. . . . • 

3 Custas judiciarias, 1 

4 ~medioa para i,q.,-"' 
d1gentes . • • • 

5 Estafetas '. '. • 
6 Extracçao cfe for-• . • • • t m•gue1ros • • • 
7 .{\uxilio 4 c~ de 

misericordia • • 
8 Ele:ções e jury.,, • 
9 Expediente e im-

presslo de úUõés. 
10 J..i,mpeza do éêmi-

miterio . • • • 
11' Melhoramento e • conservaçllo do ma· 

tadoaro • • • • 
12 Illuminaçao di. 

casa da camara 
em dias de leatejo 
nacional, inclusive 
a compra de, 14 
globos . • • • 

13 Porcentagem ao ,. 
procurador • . . 

14 Eventuaes • • • 
15 Obras publicas. • 
16 Gratiflcaç&o ao fls. 

cal . . . . • 
17 Com a canâlisa-

çllod'agnap~vel. 

I 
§ 13 Camara de 

Uberaba: , " 

1:000$ 

• • ,. 
•• 

• 

• ,. .240$ ... ~· 

~ao$ 
120$ • 

'100$ 
• I 
400$ 
150$ ' 
110$ 

60$ 

120$: 
I -
• 

180$ 

600$ 
350$ 

3:738$ 

50$ 

l :Ooot 

8:()48$ 

I .. . 
1:3)0$ 

250$ 

·" 
• 

1 CoJD. o secrefario • 
2 c· • continuo • s « c 6~, 1• • 
4 c os 6scaes de 

Dores, Fructal, 
'OberababiJllia o 

. ' . 
I I • 



• •atO 
Garimpo. 60$000 a 
cada um. • • • 

5 Com o medico da 
camara • . . . 

6 Com a arrecadaçllo 
de bens do evento. 

7 Com remessas de 
officios • , . . 

8 Com a illu.;o•!laçlo 
da cadea . . • 

9 Com eleições ejury 
10 Custas judiciarias. 
11 '"Puõlicação das 

actas da camara, 
editaes municipiea, 
du JUry, e1eit.oraes, 
impr~asao· rle ta-
IIJes & . • . • 

12 Extincçlo de for· 
migueiros . . . 

13 ,Expedienb da aa-
creiada. . • • 

14 Eventuaes • • . 
15 Gratiftcaçlo ao 

administl'lldor do 
mercarlo. . • . 

16 11lnminaçlo pu· 
blica. . . . . 

17 Limpeza do mata-
douro • . • • 

18 Porcentagem· ao 
procuraJor. . • 

19 Obras publicu. • 

8 14 Camara do 
Arassuahy: 

1 Com o secretario. 
2 • c fiscaL • • a c c continuo. • 
4 c eleições e jury. 
5 • caminheiros • 
6 c agua, lua e 

llmpeea da caden. 
7 Com cu~ta, judi-

clarias . . . • 
8 Com expediente e 

lmprea·lles • • • 
9 Com eventuaea • 

10 c festejos nalliO· 
n&es • • • • • 

11 Com soccorros a 
pobres e in validos. 

12 Oom obras publi-
cas . • • . . 

13 Porcentagem ao 
procurador (12%) 

8 15 Cam.arade·M~ 
r ianor.: 

l Com o secretario. 

ANNA-· 

100$ 

200$ 
150$ 
100$ 

100$ 

150$ 
350$ 

400$ 

1:000$ 

60$ 

1:425$ 
2:095$ --9:500$ 

400$ 
100$ 
80$ 

100$ 
50$ 

120$ 

200$ 

100$ 
50$ 

100$ 

100$ 

2:480$ 

320$ -·--
4:200$ 

2 c c ftsc~l. • • 
3 c c procurador • 
4 c c cootinuCt . 
5 c c pregoeiro • 
6 c c administra· • dor do mátadouro. 
7 Expediente . e as-

aigoatura de jor-
naes. . • • . 

8 f(edicamentosA~ 
breu e i. presos 
pobres • • • • 

9 Proc•asao • dé Cór- · 
pua Christi • • • 

10 Caminheiros • • 
11 Eleições e jory • 
12 dustas j ú.diciarias 
18 1 llumin~çltl publi- · 

ca e interna daca-
de& . • . . . 

14 Eventuaeã • · • • • 
15 Obras publicas. • 

§ 1~. Camlra' 'do 
Rio Pardo: 

1 Com o secretario • 
2 c c ft scal econ-

tinu.o. . . . . 
3 Com a illuminaçlo 

da cadea. • . • · • 
4 Com eleições . • 
5 Jury e expediente 

da car&af'a. • · • 
6 Caminheiros. • • 
7 Cu~tas judiciarlas. 
8 Assignatura de 

joraes. . • • • 
9 Pornentag-em ao 

proccurador . • 

§ 17 Camara da 
Leopoldiôa: 

1 Com o aéoretario. 
2 c c lrscal da 

cidade • · . • • • 
3 Com os Bscaes dos 

districtos • • • 
4 Com o portei'ro · . 
5 c c caminheiro 

da camara . • • 
6 Custas j udiciarias. 
7 Agua, lu~ e lim-

peza da cad.ea. • 
8 Expediente. · • . 
9 Ele~ções e Cestejos 

naCIODaea' • ,' , 
lO Extincçao de for-

migueiros : • • 
11 JllumioaÇio ·da ci· 

dade, •• ;: . ~. -

400S . 
480$ 
150$ 
40$ 

24.0$ 

200$ . 

. 
200$ 
150$ 
200$ 
300$. 

2:000$ 
40$ 

2:280$ ---
7:~ 

~00$ . 

95$ 

90$ 
54$ 

100$ 
65$ 

240$ 

36$ 

180$. 
-~-
1:160$ 

1:200$ 

'700$ 

2;520$ 
360$ 

360$ 
1:500$ 



• 

• 
f2 Eventuaes • • • 
13 JostrucçiOpublica. 
14 Com o guarda do 

cami~rio • . . 
15 Com a limpeza da 

cid:~de • • • • 
16 Porcentagem ao 

procurador , 15%. 
17 Obraa publ icas. • 

§ 18 Camara da 
Campanha: 

1 Com o secretario • 
2 c c c apo-

sentado • • • • 
3 Com o por~lro • • 
4 c c llscal do dis-

t ricto da cidade. • 
5 Com o expedien~. 
6 Jury • • • • , 
7 Eventuaes. • • • 
8 Porcentagem ao 

procurador • • • 
9 Festl'jo nacional e 

eleições . • • • 
10 Illumlnaçllo publica 

da cidade e In ~roa 
da cadea • . . • 

11 Reme:llos aos lndi-
gentos . • • . • 

12 Juros do empres-
timo municiaJal. • 

13 Obru publicas • • 
14 Proclsssllo de Cor-

pus Cb ris ti • . . 
16 Pagamento da divi-

da passiva. • • • 

§ 19 Camara de S. 
Oonsalo do Sapu-
caby: 

1 Ao secretario rs. 
1:000$. ao fiscal rs. 
250$ e ao porteiro 
rs. 150$. • • • • 

2 Expediente . • • 
3 Porcentagem ao 

procurador. • • • 
4 Jury e custas judi-

clarlas . . • • • 
5 llluminaçl.>, agua e 

limpeza da cadea • 
6 Tratamento de pre-

eos pobres, medica-
mentos &. . • • 

7 Ext racçlo deforml· 
guelros. • • · • • 

8 Asslgnatura do LI-
bera' Mtnetro • • 

9 Eventuaes. • • • 
10 Obras publicas • • 

5 20 Camara de S. 
A!lWDio do Mollte~ 

500$ 
1:000$ 

360$ 

400$ 

3:000$ 
4:200$ 

20:000$ 

800$ 

500$ 
200$ 

500$ 
80$ 
20$ 

400$ 

1:300$ 

60$ 

1:750$ 

100§ 

610~ 
5:000$ 

250$ 

6:000$ -----16:560$ 

1:400$ 
80$ 

834$ 

600$ 

350$ 

400$ 

100$ 

16$ 
500$ 

1:281$ ----

1 Caminheiro • • • 
2 A.sslgnatura de jor-

naea. . . . . . 
3 Custas judiciarias. 
4 OratiOcaçlo ao as-

crivao do jury • • 
5 Fiscaes d.o munici-

pio . . . . . . 
6 Ordenado e gratlll-

caçlo ao secretar io. 
7 Ordenado ao cont i-

nuo . . . . . . 
8 Porcentagem ao 

procurador • • • 
9 U ~nsillos. • . . 

10 Agua, luz e' limpeza· 
da cadea • • • • 

11 Obras publicas • • 

§ 21 C a m a r a do 
Ser ro: 

1 Com o secretario. 
2 c c ll.scal • • 
3 c c porteiro • 
4 c c proourador, 

quando botu er ar-
remataçllo das ren-
das ano uaes • • • 

IS Com o conservador 
das aguas . . . • 

6 Com o ex~diente 
da camara, jnry e 
eleições . • . • 

7 Agua, luz e limpeza 
da cadea • • • • 

8 Custas j udiciarias. 
9 Com a criação de 

um exposto • • • 
10 Com seis · escola. 

municipaes, papel, 
penna e tinta para 
os meninos . pobres. 

11 lllumlnaçlo pu-
blica • . • • . 

12 Eventuaes • • • 
18 Obras publicas, in-

clusive 2:000$ para. 
auxiliar a construc-
çilo de um cemiterlo 
publico nesta ci-
dade. • • , . . 

§ 22 Camara da 
Itajubá: 

1 Com o secretario • 
2 c c fiscal da ci• 

dade. . . . . . 
S Com os llscae.• das 

freguezias. • • , 
4 Com o continuo. • 
I> lllumlnação exter-

na e Interna, apa • 
limpeza da caaea • 

6 Expediente da ca-
mara, eleições e 
Juq . • • . • • 

-· 120$ 

115$ 
120$ 

200$ 

300$ 

340$ 

100$ 

500$ 
150$ 

160$ 
2:500$ ----

600$ 
350$ 
150$ 

800$ 

200$ 

1:400$ 

1:000$ 
260$ 

8:100$ ----8:320$ 

600$ 

400$ 

300$ 
200$ 

700$ 

1110$ 



:w~ 

7 Guarda-flscal. • • 
R Even tu aos. • • • 
I) Publlcaçilo dus tra-

balho• da cai'Dai'a, 
ed i t.aes e i m p_r,ssilo 
de talõo» . . . • 

10 h'xlincçilo de for mi-
gueiros, bulas v e· 
nenosas a cios . . 

11 A.ceio da cidade. • 
12 Custas j udlciurias • 
13 Obras publicas . . 
14 Porcen tagein ao 

procurador, 12%. • 
15 Para dividaJJ passi-

vas • • • , • • 

§ _23 Oamarà de Pa· 
tos: 

1 C01n o secretario. 
2 c c flscal . • • 
a " Porteiro. . • 
4 Porcentagem ao prc-

corador. 15 e 25%. -
5 cüstas judiciarias. 
6 Caminheiro • • • 
7 Agua. luz e limpeza 

da cadea • . . . 
8 EleiçõJs, qualiflca-

cõesejury •• • 
9 Expediente • • • 

10 Obras publicas • • 

§ 24 Camara do Pl· 
rang<l: 

1 Com o secretario • 
2 c c fiscal • • a c c porteiro • 
4 Agua, luz e limpe-

za da cadea • 
5 Expediente da s~ 

cretaria, jury e 
elei{'õds • . . . 

6 Custas judiciarias 
7 Divida passiva. • 
8 Extincçáo do fur-

miguei ros. . • • 
9 Ass1gna~ura de jor-

nal . . · • 
10 Eventuaes . . . 
11 Aposentadoria do 

juiz do direito. . 
12 Caminheiros • • 
13 Obras publicas . 
14 Porcentagem ao 

procurador e afe· 
ri dor . . . • · 

§ 25. Camara de S. 
Miguel de Gua-
nbaes: 

l Otdooado .e ~ra· . 

SJO$ 
50$ 

275$ 

50$ 
150$ 
500$ 

I :241$ 

1:224$ 

4:000$ - ·--- -10:200$ 

200$ 
100$ 
00$ 

2 15$ 
I:SO$ 
lO$ 

65$ 

60$ 
40$ 

400$ - ·- - -
1:200$ 

400$ 
110$ 
100$ 

130$ 

300$ 
700$ 
250$ 

20$ 

16$ 
20J$ 

150$ 
100$ 

1:474$ 

550$ 

4:500$ 

• 

-

tiflcaÇlto á? secre· 
tario . . . • 

2 Au fiscal· • • . 
3 c porteiro e con· 

ti nuo. • . • • 
4 Porcentagem ao 

procurador .. 
5 Agua, luz e lim-

pet.c. da cadea . 
O E.cola municipal 

do Divino, fregue · 
z'a do Patr ocínio 

7 Auxilio ã instruc-
çlo publica. • • 

8 Expediente da !O· 
cretaria e cven-
tuaes . • • • 

O Ao zelador d'agua 
publica do Patro-
ci n i o . . . . 

10 Assignatura do La-
beral M ineíro . · • 

11 J t.ry e eleições. • 
12 Camanheiro~ • . 
13 Ordenado ao esc1 i-

vtlo do j ury, per-
dando o d.reilo de 
haver da camara 
cu-tas em que for 
ella condemoada • 

14 Com amor tisaç4o 
da di vida pas<iva. 

15 Custus judiciar ias. 
16 Obras publica.s. • 

§ 26. Camara de S Lu-
zia: 

I Ordonado ao secretario 
2 Ao ftacat. . • • • 
3 c continuo. . . • 
4 E~podíonto . • • • 
5 Agua, luz o limpeza da 

cadoa. . . . • • 
6 Eleiçclea, jur1, qualift-

caçllo o aiUitamento 
militar . • • • • 

7 cu. tu jud;ciariao • . 
8 Ap aentadoria ao jui' 

do d ireito • • • 
9 Au ignatura de jornal. 

10 Extincç.io do formi-
gueiro• . . • . . 

li Corroiot o e&mioheirot 
12 f:ventuaea • • • • 
13 Obras publicao, cria-

çlo do cxpoatoa e por-
eontagom ao proou• 
rador . • • .. • • 

§ 27. Camara do Sabará: 
1 Ordenado k O secrotario 
2 Ao coa tiouo. • • • • 
3 OrahRcaçio ao ftacal 

da cidade • • • • 
~ Ao procurodor • • , 
5 Callltllheiroa • . • • 

• 

500$ 
120$ 

50$ 

.280$ 

130$ 

200~ 

250$ 

100$ 

20$ 

15$ 
80$ 
20$ 

200$ 

200$ 
200$ 
23.5$ 

2:600$ 

35?$ 
100$ 
60S 

100$ 

170$ 

120$ 
150$ 
110$ 
15$ 

~ 
2llO'f 

-

. . 

2:420$ 

1:0.1'$ 
180$ 

180$ 

~ 



O lllumiaaçto da cadea 
7 Cuotat judiclariao • • 
8 · Expedi.eate da oecreta-

• ri$, Jury o oloi~eo • 
9 Au:ulio " aula aoctur-

aa detta cidade. • • 
10 Eveotunt e attigaa-

l ura de joraaet • • 
11 Com o procurador, por 

coata de maior quaa-
t ia de gratilleaçlo, que 
lhe foi eoaaigaada aa 
lei a. 2l:tJ, que deixou 
de aer paga 001 aDDOI 
de tsn, 1878 a 1870 • 

12 Poreeotagem de 2, 10 
e 20% ao procurador 
a ageat01 da eamara 

13 Para auxilio " procit-
tio de Corpua-Cbr itti , 
quaado for feita pelo 
parocbo da fregue&ia 
deota cidade • • • 

14 Obras publieat • • • 

8 28. Cam.ars do ~ui& 
de Fora: 

I Ordeoado ao aecretario 
2 Aoa fiacaot do I. • o 2.• 

diatrictoe. . • • • 
3 Gratificaçlo ao procu-

rador • • , • • • 
4 Ordenado ao portolro. 
5 Eatafotae. • • • , 
6 Ao admiaiatra.dor d~~o 

praça. . . . . . 
7 Ao do matadouro • , 
8 Porcentagem ao procu-

rador . .... • 
9 Espodioato da aoerota-

ria, jury, oleiçlloa o 
qnalifieaçllee • • • 

10 t:vootua01, ineluaive 
livrot para rêgittrot • 

11 Agua, luz alimposa da 
eadea. . . . . • 

12 Medieatllen toa ao1 po-
bre• . • • • • • 

13 Eaterrot a doaulidoe. 
14 Es t!Jlcção de formi-

guoaro• . • . • • 
15 Cuatao judiciariaa. • 
16 Ulumlaaçlo pobliea • 
17 P ublicaçclee no Plurrol 

e Ga.ztta. • • • • 
18 Auigaatura do Libe-

rol Min~iro. • • , 
19 Com a creaçlo do uma 

ueola ooeturna. • • 
20 Obraa publieaa • • • 

8 29. Oamara do Cam-
po BeiJo: 

I Gratificaçio ao aocro-
tario . • • • • • 

2 Ao liacal da vi lia • • 
3 c c de CryetAel , 
( Continuo. • • • , 
5 Ao solador do rogula-

l.ador publico • • , 
6 Cuataa judlciarlaa • • 
7 Ex~edieote, eleiçôee o 

ao11gnatura de joraal. 
8 lllumiaaçlo o 1uapoa 

ela cadta, t . .s s · a 

1:000$ 

3:= -8:25()$ 

1:800$ 

2:000$ 

Ei 
~ 

2:500$ 

000$ 

2:000$ 

8?0$ 

650$ 
400$ 

200$ 
I:~ 
4:500$ 

000$ 
15$ 

1:200$ 
20:985$ - ---42:000$ 

• 9 Eventuaea • • • • 
lO Porcentagem ao procu-

rador, 200/o • • • • 
l i Obrao publicao. • • 

§ 30. Camara ·da For-
miga: 

1 Com o aeere tario • • 
2 c c fiscal do dà-

tricto. . . . . . 
3 Com ot du fregueziu. 
4 c o eoatinoo. • • 
5 Luz e limposa da eadea 
6 Cuataa judiciariaa • • 
7 Eoentuaea • • • • 
8 Ao admini atredor d'a-

goa potavel : . • • 
9 Ao do regulador pu-

blico . . . . . . 
10 Expedita te • • • • 
li Elei~ea, j ury e eami-

n.heiroa • . . . • 
12 ('om deapezu de arro-

eadaçlio • • • • • 
13 Obru publicaa. • , 

§ 31. Camara de Pitaa-
guy: 

I Ordenado o gratifica-
çiio ao oeeretario • • 

2 Ao bcal da cidade. . 
3 Pore e o tagem ao pro-

curador, aendo 5% so-
bre bena do evento e 
18% •obre alo demais 
arrecadaçllea • . . 

" Porcentagem ·ao liacal 
aobre " arrecada.çto de 
beoa do evento (lO%). 

5 Ordeuado ao eootinuo. 
6 Relojoeiro . • • • 

F.nfermeiro do preaoa 
pobrea . • • . • 

8 Caminheiros. • • • 
9 Porcentagem ao afe-

ridor, 50% . • . • 
lo ,. I . ... om oa ge es • • • 
li Las e limpeza da cadea 
12 Ex~edieote da teere-

taraa .. . • . . • 
13 Cuatatjudieiariaa . • 
14 Jury e eleiçclea. • 
15 Eveotuaea • • . • 
16 Anignatura do jornal 

ollieial da pro,.incia • 
17 Publicaçlo de aetoa 

priocipaet da camara. 
18 Obrao pubhcaa • • • 

§ 32. Camarada Pomba: 
I Ordenado e gratillc.a-

çlo ao aeeretirio • • 
2 Ao fiscal gerai • • 
3 c c do Bomfiln. • 
4 Aoa domait fioeaea • 
5 Ao porteiro o aiaeiro . 
6 Porcon tagem ao aferi-

dor, 25%. . • • • 
7 Ao procurador . • • 
8 Grat ilicaçlo ao meamo 
9 A~tentadoria ao Dr. 

jota de diroíto • • • 
10 Expediente da aecreta. 

ria, Jur: .• e1ei~· i 

1:353$ 

500$ 

~ := = 100$ 

= 
rol)$ 

1:~ -----

473$700 

15$ 

~ 

a 
100$ 

16$ 

J~ 
2:170$ 

1:~= 1:= 
1 

• 



11 Eatafetaa. . • • • 
12 Agua, hu e limpe&& da 

eadea . . . . . • 
13 Jllomioaçlo publica da 

cadsdo • • . • 
14 Extincçlo de formi-

gueiro• . . . . 
15 ~omedioa a dooo toa 

pobres • • . • • 
16 C11ot .. jodiciarias • 
17 c a orficiaes om 

correiçlo • . • 
18 Papel, peooa, tinta e 

livroa a alumooa po-
bre- . . . . . . 

19 Limpeza da latriaa aa 
tala aecreta do jury • 

20 Eveotuaes . . • • 
21 Obru publicaa . . • 
22 Auxilio "' bibliotheca 

,,aae:u ao Club- Jaro-
nimo de Souaa- . • 

8 33. Camara do Sete 
Lagou: 

I Com o aecrefario • 
2 c c porteiro. • • 
9 c c fiscal da cidado 
4 Agua,luz o limpou. da 

c•doa. • . • . 
5 Expediooto da camara, 

Jury e eleiçôes . • • 
6 Porcon tagem ao pro-

euradur . . . • • 
7 Custao judiciariao. • 
8 Auxilio i. caaa de cari-

dade . • • • • 
9 C• mia beiro• • • • 

10 Eveotoaes • • • • 
l i Obrao publicas • • • 

8 34, Camara do Tros 
Pootao: 

I Ordanado ao aecreta· 
rio . . . • . • 

2 Ao continuo. • . • 
9 Gratificaç4o ao fiacal 

da cidade • • • • 
4 Ao do Espírito Saoto 

da Vargioha . • • 
6 Ao• do Carmo do 

Campo Graode, Corre-
go do Ouro, Sanl'Aona 
da Vargom • • . • 

6 Agua, luz e limpeza 
da cadea. • • . • 

7 Ex~odioote d.a aocre-
ta raa, eloiçôeo, qua-
lificaçõeo o j nry • • 

8 Camillheiro . • . • 
9 Cuotas judiciariaa • • 

lO Agua potavol da cidado. 
l i Evontuaoa e porcenta-

gem ao procurador. • 
12 Obrao pu.bLicu • • • 

§ 35 Camara de Pium-
hy: 

I Ordooado ao aecrota-. . 
fiO • • • • • • • 

2 Ordenado ao con tiouo. 
3 c c fiacal. 
' Ex~ediento da camara 

• • • ~llr1· • •. • • • • 

100$ 

450$ 

1:000$ 

180$ 

200$ 
500$ 

60$ 

200$ 

60$ 
510$ 

2:000$ 

5'>0$ 

11:000$ 

400$ 
60.$ 

100$ 

180$ 

200$ 

560$ 
150$ 

= 100$ 
1:400$ -9:500$ 

120$ 

80$ 

~ 
100$ 

600$ 
1:170$ -----
3:290$ 

5 • Camiobeitoi. • . • 
6 Eveot uaeo. • . . , 
1 Cuatas judiciariaa • • 
8 Coaurvaç.io da eetr.,. 

da da Serra, obraa p•t· 
blicu e porcentagem 
ao procurador. • . • 

§ 36 Camara do A rad: 
I Ordooado e gratifica-

çlo ao aecretario. • • 
2 Ordeo•do e gratifica-

çlo ·ao fiocal. • • • 
3 Ordenado e gratifica-

ç~o ao mearuo pela 
admioiotraçlo do rego 
d·•goa. . . . . . 

4 Ord.uoado e grati8ca-
91o •o port eiro • • • 

5 "xpedieote da aecreta-
ria, aliatameoto elei-
toral, eleiçi!H e jory. 

6 Cuatu ju.dioiariu. • 
7 Agua, luz exteroa e 

ioterna e limpeza da 
eadea. . • • • • • 

8 Eat•fetaa . • • . . 
9 Conaorvaçilo e limpou 

do rego publico. • • 
10 Aaaignatura 4o joroal 

official da província, 
impreuoa e livros. • 

11 Alistamento militar. 
12 Porcentafem· ao pro-

curador, 5./0 • • • • 

13 Eveotuaea e aposonta-
dori .. o juiz de direito. 

14 Extincçlo de formi-
guoiroa. . ' . . . 

15 Jllodicamcntoa a pre-
aoa pobroa. . . , • 

16 Roposiç6es. ' •· • 
17 Obraa poblicu . • 

§ 37 Camara de Taman-
d~•: 

I Com o aecretàrio' • • • 
2 c c llscsl • • • 
3 c c porteiro • • 
4 c catafotú . • • 
f> Porcentagem ao pro-

curador • • . . . 
6 lllumioaçlo, agua, luz 

o limpeza da · cadea e 
paço municipal. • . 

7 l<'ioca01 de fora da ci-
dado. . . . . • 

8 Custaa judici.iriai . • 
9 Expedieote da'aecreta-

ria e eleições. • • • 
10 Eveotuaea. • • • • 
11 Obru pu blicaa • • , 

§ 38 Camaaa de Entro 
Rioe: 

• 
I Com o secreta rio. • 
2 c c procurador. • 
3 c c fiscal. , • , 
4 c c porte.iro • • 
6 Expediente e otenoi-

lioe. . . . . . . 
6 lllumioaçlo e limpou 

ela c a doa • , . , • , • , • 

816$585 - --
2:000$585 
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100$ 
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1: 1~ ----3:600$ 



• 

7 Cuatu judioiariu e ju•r· . . . . . . 
8 Blo•çc'!ea • • • . • 
9 Camioheirot. • • • 

10 Apo1ootadoria ao juiz 
do direito. . . • • • 

11 B•ootuaeo. . • • • 
12 Obru publicu • • • 

§ 3'J Camara do Rio 
Preto: 

I Expediente da aocreta· 
ria, oleiçõeo, aliota-
mento militar e jury 

2 Ao arecretario • • 
3 • Bocal . • • • 
4 • oatareta • • • 5 • porteiro • • • 
6 Obra• publleu • • • 
7 lllumioaçlo publica • 
8 Agua o limpeu da 

cadea • . .. .4 • • 
9 Poreootagom ao1 6.1• 

caoo aobre ao multu 
!l.u' ae oll'oetuarem. • 

10 Cuatu judiciariaa • . 
I I Poreeou.gem ao pro-

c orador, 15%. • • • 

§ 40 Camara de Po11eo 
Alegre: . 

I Com o aecretario • • 
2 c • fieeal da cidade 
3 • • porto i ro • • • 
4 c • ioapoctor do 

mercado . • • • • 
5 Poreeotogem ao pro-

curador . . . .. . 
G l'x ~cdionto da aocre-

tatla e publicaçlo doa 
trabalhos da camara . 

7 Jury e eleirllaa. • • 
8 Cuatu judiciariu . 
9 llluminaçlo publica e 

da cadea • • . . . 
10 Aluguel da eaaa que 

aervo do cadoa . . . 
11 Aluguel da cua quo 

aarve de mercado . . 
12 B•ontuaeo. . . . . 
13 l'agamento da divida 

pauiva. . . . · · 
14 Com os Oacaea daa fre-

gueziu de Saot'Anna,Q 
l'o~tivaa. Gongoobal e 
Borda da :\lo tta • 

15 Obraa publicao • • 

§ 41 Camara da Ponto 
Nova: • 

1 Com o aeerolatiO • • 
2 • c 6ocal . . • • 
3 • • continuo. . • 
.t Bxpodieo te, eloirões 

e jury • . • : · · 
5 .Agoa, luz e hmpcz.a 

da cadea . • • • • 
6 Caminheiro• . , • • 
7 Cuatu judiciariaa • • 
8 lmprcaallea • • • • 
9 Auilio ao boapita! • 

10 AaaÍIIUitU:ra dt JOI'-
aaee. , ••. . • • • 

• 
100$ = 160$ 
200$ 
9'J5$ 

2:515$ 

a = 3:39li$ 
1:801>$ 

150$ • 

80$ 
400$ 

1:000$ ---8:8;)5$ 

000$• 
400S ;{00$ 
200$ 

1:503$ 

·!'.00$ 
~ 400$ 

800$ 
108$ 

63$600 
200$ 

7:991$'213 

400$ 
4:2:..'9$703 ----17:745$516 

l i Foatojoa oaeionaot. • 
12 Bacolu mnoicipao1. • 
13 ........ t .. .... o llltl. • • • : 
14 Pagamento da divida 

,...iva. . . . . . 
15 Porcentagem. • • • 
16 Obra a pu'bl i eu. • • • 
17 Aluguel de caaa. • • 

§ 42 Camata do Grio 
Mogol: 

I Com o secretario • • 
2 • o lltcal • • • • 
3 • o eon tio ao. • • 
~ Jury e eleiçõea • • . 
5 Agua, lu& e ' limpeta 

da eadoa • . • 
6 Obru publieu • • • 
7 Bxpadioote • . • • 
8 Evootuaea. • • • • 

"9 Cuataa judiciariaa • • 
To Featejot nacionaea. • 
11 AeaiJnatura do jornal 

oftlCI&I • • .i, • • • 

§ •s Camara do Cata• 
gu:atea: 

I Otclenado e gratifica. 
çlo ao eeerctario . • 

2 Ordenado e gr4t itlca-
çio ao fiscal da villa. 

3 Porcentagem ao pro-
curador. • . . • . 

4 Aos llacaes doa distri-
ctos . . . . . . . 

5 Eloiçllea e illuminação 
6 Agua, lu& e limpo~a da 

cadea • • • • • • 
7 Expediente do jury. • 
8 Cuataa judiciariu • • 
9 llventunes. . . . 

10 Mobilia . . . . . 
ll llluminaçio publica. 
12 Aluguel de pred io para 

eua da ea111ara • • 
13 Obraa publicas • • • 

• 

§ 4.4 Carmo do P ~raoa-
byba: 

I Com o acerola rio. . • 
2 • tleeal 'da vllli. 
3 c c continuo. . , . 
•I • • Reca i de fora da 

vi lla. . . . . • . 
5 Agua, lu e limpou 

da cadea • • • • • 
6 Aaaigoat llra do jor-

naas. . . . . . . 
7 lmprostio do tal4oe, 
8 Cuatae judieiar iu. • 
9 Obru publicaa • • • 

10 Expod1ente . • • • 
11 Apoaentadoria ao Dr. 

juiz do direito • • • 
12 Com o a roridor . , • 
13 c • fiacal, polu •·i-

aitaa. . . . . . . 
14 Auxilio a pobrea enfer-

mC).I. . • • • • • 
15 Porcentagem ao pro-

curador. . • • • , 
16 Bvntuaoe. • • • t 

• 
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zUüt 
8 tS Camara de ·Moalet 

Claroo: • 
1 Com o aecreurio • • 
:t c c o dacal da ci· 

d•de. • • • • · • • 
3 Com o porteiro . . • 
4 Gratitlcaçlo ao mumo 

ou a wa ajud>onte. • 
5 f'orceatarem ao pro. 

ct.:rudor. • • • • • 
6 ExJ>edienlo da cama r•, 

jury e oleiç6eo. . • 
7 Cuataa judicioriaa. • 
8 Auiguatur& de jor-

a•ea.. . . • • 
9 Obraa publicas 

10 Eventuaoa. • • 
11 Camiuhoiroa • • 

• 

• 
• • 

• 

§ 46 Camara do Turvo: 
I Com o aecretario . • 
2 c c porteiro . • • 
3 Porcentagem ao pro-

curador, IO,f".· •· • • • 
4 Porcen"'8'0"1 ao afe. 

r ldor, 10.f". . • • • 
5 Ao llaca l da cidade. • 
6 c c com o iuapector 

do eae~~ai.meoto. • • 
7 Aoa llacaea daa fregue-

guez•••· • • . • • 
R Cuataa judiciariaa • • 
9 Jury. • • • . • • 

10 llluminaçlo e limpeza 
d. cadea • . • • . 

ri Evontuaea . . . • • 
12 O~ra• publicaa . • . 

8 47 Camara de Pouso 
Alto: 

1 Ordenado ao •acre• 
tario. . • . • • • 

2 Ordenado ao fiaca1 da 
cidade . , . . . • 

3 OrJenado aa. 11acaoa 
daa fregueziaa : • • 

4 Ordenado ao cootinuo. 
5 Agu~t, l u& e limpeza 

d .... cadea • • • • • 
6 Ordenado ao procura-

dor • • • • • • • 
7 J.Jry o oloiçlloa . . . 
8 Expediente da aecrela· lar••· . . . . . . 
9 C:uataa judiciariaa • . 

lO fltadicamenloa aos po-
broa enfermo• • . . 

li Auignatura do jornal 
e publicaçôea. • . . 

12 Gra.tificação ao a feridor 
13 Obrao publieu . . • 
14 Grntificaçlo·ao procu-

rador, ae aa roadu fo-
rem arrecadada& pelo 
m&smo. • 

§ <18 C..mua 
Barbara: 

• o • • 

d~ Saata 

I Com o eocretario ' • • 
2 c c ftacal • • • 
3 c c cootiaqo. • 
4 A rua. lua e limpeza da 

caclta • • , • • , 
•• • 

500$ 
240$ 
120$ 

00$ 
263$ 

= 94$ 
I :IG:J$ 

100$ 
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500$ 
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200! 
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5'lO$ 
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200$ 
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100$ 

150$ 
100$ 

5:500$ 

----8:120$00<) 

ra 
120f 

5 Expedioo te • • , , 
ll Papel e maia cleapea.u 

e leitoraea • • • • . 
7 Eftfermoa pobrea e elt-

poatot . . . • • • 
8 Auifoatura do c Li-

bera Miaeiro ,. • • 
9 Cootaa judiciariat. • 

10 Camiobeirca • • • • 
11 Porcea tagem ao procu• 

rador o oventuaea • . 
12 l!xtracçlo de formi-

g ueiroa. • • • • • 
13 Costeio do lampelo da 

eadea • • • , • 
14 Obr11 publicaa • • • 

8 49 Camara da Capital: 
I Peuoal da aecreta• ia 

e maia 60$000 rela ao 
porteiro • • • • • 

2 Medico do partido. • 
:1 Fioeaea da eodade • • 
4 Barr•iroo do Taquaral • 
5 Porcentago.no ao procu-

rador e ftoeal • . • 
6 Admioiatrador do ma-

tadouro publico. • . 
7 Mercadoa du dou (re-

guezi••• • • • • • 
8 Ao cootador do juizo, 

grat itlcaçlo • • • • 
9 Kelojuei ro.. . • • • 

10 Procurador apoaentado 
11 Expedien te • • • • 
12 Eveotuaea. • • • • 
13 Expoatoa • • • • • 
14 Prociul.o de Corpua 

Cbriat i • • • • • • 
15 lllumioaçlo ialeraa da 

cadea • • • • • • 
16 Custao judiciaea • • 
17 Eloiçllea e qualillca-

çôoa • • • • • • 
18 Festojoa aaeionaea. • 
19 A' ordem do S. Fran· 

ciaeo de Paula . • • 
20 Obrao pu blicaa • • 
21 Divida psaain • • • 

• 

§ 5:1. Cam.ara do Cur· 
vello: 

I Pesooal • • . . . 
2 Fiacaoo de Trablru, 

Morro e Bagre • • 
3 Camiahtlroo. • • • 
4 Correio de Trabiraa • 
5 Lua e limpeza da cadea 
6 Jury, oleiçOee e aliata-

mento • • • • • 
7 ~ivroo, impreulo e 

JOrnaeo . • • . • 
8 Coaaervoçlo do cami-

teri~ • • • . • • 
9 Modtcameolo.e a pra101 

pobrta • • . • • 
10 Papmenh do cuotaa 

nrillcaclae no corrente . . exercto1o • • • • 
11 Cuatao que forem 1&-

pliudautê ulti.mo de 
Setembro. • • • • 

l8 Formicuetm • • • • , . 
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13 Obras publicu • 
•• Bnntuaea • • 

• 
• • 

8 51. Camara de Pu-_, 
1 Secretario) • • • . 
2 200/. ao procurador • a Gratiftcaçto aoa IUcaea 
4 < ao carcereiro 
5 c c cootiauo. 
6 c c admiaio-

trador do mercado. • 
7 Ao de obraa publica• • 
8 Deepeua eom eleiçtlea. 
9 Com luzea ~ra a cad• 

lO Cuataa judaciariu • • 
l i Partido ao medico. • 
12 Botica (com remedioa). 
13 lllumiaaçlo publica • 
14 Ordeoâdo ao eacrivlo 

do jury • • • • . 
15 Papel e tinta para me· 

DiDOI pobrea • , • 
16 Peatejoa oaeiooa11. • 
17 Obru publieaa • • • 

8 52. Camara do Bom 
Suceeaao: 

I Secrelarío, tlacal, por-
teiro o aferidor • • 

2 Porceo tagem ao pro-
curador • • • 

3 BttaCetaa • • • • 
4 Aposeotodoria ao juiz 

de direito • . • 
5 Jury e eleiçCl~• . • • 
6 Joroal otlleial. • . 
7 Cuetu judieiariaa • • 
8 Eveotuaea. . . . • 
9 Agua, lu• e limpeu da 

eadoa . .. • • . • 
10 Obra.a publicar , • • 

§ 53 Camara do Rlo 
Novo: 

1 Poreeologona ao pro-
curador. . . . , • 

2 Seeretario. . • . • • 
3 Fiacal do tormo. • • 
4 c de S. Joio Ne-

pomueeoo . . . . 
& Piaeal de Saata Bar-

bar&. • . • • . • 
6 Fiscal do Piau • . • 
7 c do Doecoberto. 
8 Ao coutiouo . . . 
9 Cuatu judiciariu • 

10 lmpreaalo de talôoa 
11 Camiobeiroa • • • • 
12 Ex{"dieote daleeere-

ta.rJ.a • .. • • • • 
13 Agua ·lu• e limpeu 

da b~oa • · · • 
14 .Medieomentoa aoa po• 

brea. . . • • • • 
15 Jury e eleiçllea . . 
U\ CorreiçiiN ftteao•. • 
17 Formi guoiroa. · · • 
18 E•eatuaea · • • • 
19 Oratiftcaçlo ao profet-

aor da cidade.. • • 
jO Idem ao dt S. Joio 

t(ero111aee~U~ • • • • 
• • 

- -4:850$ 

11:340$ 

400$ 

900$ q 

2= 
:~ 
om 

2:060$ 

21 Idem ao do Pie n • , 
22 Idem ao do Deaeoberto. 
23 Idem ao de Saota 

Barbllra . • • • • 
24 Aluguel de eua I pro-

feaaora da cidade • • 
25 Aluguel de eaaa I pro-

Ceuoru doa diatrict01. 
26 Ordeoado ao bibllio-

thecario . . . • • 
Z7 Remoçlo de lixo • • 
28 Aaaigoat ura de jor-

naea. . . • . . . 
29 Compra de li•ro• 

para a bi bliotbeca • • 
30 Publicaçlo do npe-

dieote . . . . . . 
31 Papel e linoa para 

IIIIIIÍDOI pobret . , , 
32 lodemiaaçto do me-

dieameo toa aoa pobrea. 
33 Eoterra:::ento de po· 

bre1. • • . • • • 
34 Obrn publicat • • , 

8 5& Camara do S. Joaó 
d'Alem Parabyba: 

I Putoal da camara. • 
2 Expediente • • • , 
3 Agua, luz e aeeio da 

cadoa . . . . • . 
4 Deape111 judieiariaa e 

euatae . . . . . . 
5 Eleiçôoaequalificaçilet 
G Apoaeotadoria ao juiz 

do di roi to. • • • • 
7 Suetooto de preaoa 

pobrea.. • • . . • 
8 Publieaç4o de Ira-

boi hoa . • • . • 
9 Buotuaoe. • • • 

lO Camiobeiro•. • • • 
li lllu!Jlinaçto o featejo• 

DICIODA81. • • • • 
12 Mediumentos aoa po-

brea. . . . .. . . 
13 Poreeotagem de 10 ao 

procuradur . • . • 
14 Auxilio ti inatrueçlo . 
15 Obraa pu blicaa, lim-

peu e illaminaçto du 
ru••· .. . . . . . 

§ 55 Camara de Bae-
pondy: 

I Secr8tario. • • • • 
2 Bibliotheeario . • 3 Contiouo • • . • 
4 Toque de recqjhida 
5 Fiacal da cidade • • 
6 Trea fttcaea daa fro-

goeziu . . . . . 
1• Aferidor • • . 
s . Ellafeta . • . • • 
9 Medico da camara. • 

lO Boticario para po-
brea e preaoa pobree • 

11 Agua. luz e limpou da 
eadea • . . . . . 

12 Papel e maia objecloa 
para a aeereta!ia . . 

13 Idem para Jury o 
alolçClea • . . • , 

14 Cuatat Judiciariu , • 
• • • 

~tas, 
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15 Porluigoeiroe. . . . 
111 Aulgoatnra de joreau 
17 Publie.çjo de tra-

balho• • • • • • • 
18 l'rociulo de Co rpua 

Cbrieti. . . • • • 
19 Gratiftcaçlo ao pro-

cur·Mdor . • • . . 
20 Idem ao proreaaor para 

a eacola noct uroa . . 
21 Papel, pellllu, tinta e 

la• para meninoa pc-
brea. . . . • . • 

22 CriaçJo de eapcotoa . 
2:$ Eventuaea. • . • • 
2~ Bibliotbeca municipal 
25 Obraa publicaa • • . 

I 56 Camara de Quelut: 
I Secretario: 
2 Pi•eal da cidade • • 
3 l'orteiro, iocluaive 

agua paracua • • • 
4 Proe11rador, ordeaado. 
6 l•lem, 8 % . . • , 
6 Eleiç(lea, jury e alhta-

meoto . • : . • • 
7 Caminheiro• • . • • 
8 Aferidor • . . , • 
\) Papel, .Pennaa & para 

aocret.ari& . • • • • 
10 Cuataa/'ndiciariu . . 
l i Alague ee caaa. • • 
12 Agua, luz limpeza da 

eade.a • • ·• • • • 
13 Obru publica• e ror-

migueiroa. . • . . 
14 Coaaervador d'agua 

pootavel da cidade • • 
15 Eventuaos. • • • ·• 

8 57 Camara do ParAi ao: 
I Secretario • . . • . 
2 Fiacal da cidade. • • 
3 Continuo . • . • • 
4 lllumioaçjo publica • 
6 Apcoentadoria do j uia. 
6 Eapedienlo da camara, 

jury e elei~a • . • 
7 C.:uataa judiciaríaa • . 
8 .Medicamento• aoa po-

bre• . . . • . . . 
9 Jornaes ofliciaoa • • 

lO Publicaçlode trabalho• 
li Obraa publicas • . . 
I ~ Evenouaea. . • • • 
1:! Porcbntagem ao procu• 

rador (14%) • • , , 

I 58 Camara do Ub': 
I Secretario. • • . 
2 Fiacal da cidade. . . 
3 Fiacaeo dao rregueziaa. 
4 Continuo . . . . . 
6 Areridor • • • . • 
6 Expediente. . • • • 
7 llluminaçio da cadea. 
8 Limpeza e agua da 

mearua. • . • . • 
O Caminheiro. . • , , 

10 Cuotu judiciariaa , , 
11 Procurador • • • , 
12 lht~atua... • , • , 

-- ........ ANN.ABe, 

! 
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13 81 i~ . . • . • . 
14 Putajoa oacionaea. • 
15 Medicamento• aoa po-

bree. . . . . . . 
16 Med ico. • • • • • 
17 Jury. • • • • . • 
18 llluminaçlo da cadea. 
111 Obraa publica• • • • 

8 59 Camara do Patro-
cínio: 

I Secretario. • • • 
2 Portoiro . • • • 
3 E•entuau. . • • • 
4 Expediente . . • . 
5 L••• e limpeu da ca-

dea . . . . • . • 

7~ Cualaa judiciariaa • • 
Obraa publica• • • 

§ 60 Camata da Boa 
Viata: 

I l'eaaoal. . • • . • 
2 llllumiuçio, agua e 

lu& Da e.dea. • • 
3 Eleiçlo. • • • • • 
4 Jury e expediente. • 
5 Cominheiro• . • • • 
6 Cuataa judiciariaa • , 
7 Porco o ta gero ao procu-

rador . . .. ~ . . 
8 A11ignatura do jornal 

ofllcial . . • • • • 
9 Enntuaca. • • • • 

8 61 Camara do Mar ele 
Hupanha: 

I Secretario. • • • , 
2 Fiacal geral . • . . 
S Fi1caea de aeio . diitrl-

c toa . . . '. • . . 
4 Ouarda ll•cal de cidade 
5 Porteiro, guarda mo-

veia I COD iinuo . • , 
6 Aferidor geral • • • 
7 Porcelltagem ao pro· 

'l!urador. • • . • • 
8 CorreiçJo geral • • • 
9 Expedi o11te,jur~, elei-

çôu e uminhe•roe. • 
10 Caotao judiciariaa • • 
11 Agua, luz e limpeza 

da cadoa . • • . • 
12 Lirupeza e irrigaçj.o da 

cidade • • • • • • 
13 llluminaç•o da cidade 
14 ~ventuaea e formignei· 

roa • • • • • • • 
15 Obrao municipaeo • . 
16 .Suotento de pre- po-

br••· . • . • . • 

8 62 Camara de CaoM: 
I Secretario e oavedion• 

te. • • . . • • • 
2 Fi•cal 'da cidade • • 
3 Continuo • , , . . 
4 Agua e luz para a ca-

dea . . . . . . • 
5 Caminheiro• e eaWe-

ta• • • . . • • • 
8 Jurr. . .· . . . ·• 
1 EltaçO.a e ju11tu , , 

• 

300$ 

~ 
2t l00$ 
4:024$ - ----IÓ:OOO$ 

----1:100$ 

220$ 

a 
1= 
160$ 

16$ 
124$ - ·-800$ 

= 1:800$ 
300$ 

= 
2:000$ 

200$ 

= 
300$ 

~~= 
I;OOOt 
1:800$ 

2:500$ - -..-·-



, 
• 

8 Jornal olliciol • • • 
9 Obrao publieu • • • 

10 Gratillcaçio ao agente 
do correio. • . • . 

11 Cuotao judiciariaa • • 
12 Eveotuaeo. • • • • 
13 Porcentagem ao pro-

ç~ rador . • , • • 
14 Pagamento do que .. 

llcou a de•er ao e& a.. 
eal da cidade. • , • 

DliPOSiç4N oauu. 
. 2:220$ • 

Art. 3.• Slo coracadidaa aa oecuiratea ~n-" 
torlaaç6eot: . 

I 1.• A ' camara ~unicipal de S. Joló 
d'E!:~1..JI"ra cuotrah1r um omp~eotimo at6 
50:000$000, com o juro· maxlJIIo de 8%- ao 
uoo e amortiuglo mínima de 2%, oeildo 
applicavel metáde para ' eanalioaçio d'agua 
potavol e 11. outra metade para prolooga.-
mootu do caoo 11 margem eequorda do ri-
beirl o do T ijuco, que atruaaaa a cidade, co-
brando aoJiual meote DAlila e em lo<Las ao 
pov01.Ç<'Ito do muo icipio a teu de 1$000 ao-
llro ao caua, cujo aluc uel annual or~or 
entre 60$ a 120$!00, e 2$00(1 pelao do que 
esodor, para com o produclo doole imposto 
amorti~&r eseluoivamoolo o empreotímo e 
juro• o llopoio empregai-o Qll reforma do 
u lçamonto du rll&l e outrao obrao publicao. 

8 2.• A' 0.11mara municipal dei Mar d'Hco-
paoba psra cootrahir um empreotimo da 
:l0:0U9$000 com qual'loer eotabel!'cimanto 
baooarao oo com part1colaru, • Juro alo 
ucadeote de 8% o a111ortltaçlo mioioa de 
2% , para caoalioaçlo d'ogoa potave l o acqui-
tiç'o de footu oaquollo c idade. 

§ 3.• A • camora da Leopoldloa por a desa-
propriar os poaouidorc• d.oo tor.rou"" 11tuados 
no perímetro du povuaçõet do rnunici-
pio, coucodondo-na dopoia .PArA edillcaçrlo; na 
forma do ouu poaturas, com iudomniução 
du doapeua de doupropriaçlo. • • ·· 

& •· • A • metma camara, para contrater a 
pubUcaçio de teDO trabelboo com o periodi-
co L IOJ)OI4út#&u oo qualquer outro, aberto 
para •- o neceauriu credito at& 'cjuan• 
tia de ~. tirado• da :rerba-obras pu-
blicar- . • 1 f\.• A • meama eamara, para pagar com 
ao oobru de quaeaquor verbu , com o osceuo 
da receita arrecadada aob'te a orçada ou fi. 
oalmeote pela verba-obl'll.t publicas-Lu 
cuatu que eotiver a deYer .de exeroioa flo,doa. 

1 6.• A· oam•ra mw~>cppal d!l Poua!' ~lto 
para pagar ." Joio .Guilherme Farrear~ ~e 
c;aatro, eacr&v~o do JUry e eseoaç<'lea cM m•-
u•a. a quanta de 1:877$350, ele c!latu 
que veacoo e outro• ~mpreaaclea em diver-
1 01 proceotot crimeo, emq~~ f4ra condeiiiD&da. 

11.• A· camaraf\mua•c•pal elo- CuryeUo, 
. Horacio Fernaa4tt êla '941ga, 

a qaantla de 900$15Ô, de 
devida• por divert~~a pro-

A' eamara municipal elo Uberaba, 
a Antonio Jooé da Fooaeca, 1.• 

• eaerivlo do j ury, a quaafia de 
de euatu quo lhe forlo contedaa 

em pt'OCeaooa crimea, e ao eacriv«o do 2.• 
oflc1o, Joaé Maria do Naoci.,eato, aa qae 
provar eo llae eatar ~·~nd~ de proce-, em 
'l•et .. ba aido amDiliCJpahdade co11demuda. 

• V.~ ~· ~lll&fll maalclf&l ela A711r11oea1 . .. 

, I' 

para pagar o jao eati1•er dOI'oodo de ~. 
a Maaoel de eotu Silveira e oatrce. 

§ 10. A' camara maaicipal de Baepandy, 
para pa&ar a JOio Theodoro de Oampoe e oa-
t!O" o que 8ttjver dey,ndo ~e cuatu jacii-
Oiariaa, · 

I ll. A • cama r à mahiolpat do' PMtroelnio, 
para pagar ao 2 .• Ulbellillo e MOriv«o i.lite-
r ino dO'_jary;~Tbeodoro Honorato Oowbêe,. 
a quaaha de 1:197$205,.de .cuatu, quellae õ 
devedora, · 

8 12: A' camara muiclpal do Mar de a-
paaba! para ~gar ao eocrlvlo , elo jo"1, 
.l'edro Tbeotoe10 da Catta, a qpJIIltia de 
2:010$620, ele euatu jndioiariu que llae alo 
duidaa. 

8 13: A' camara m"unieipal do ~I;Jsra, 
para pagar ao olllcial de Juatlç.a, Liaia Joeê 
Rodf1guoa Pereira, • quantia de 101$750 reia 
de ouataa, 'j.Ue ie lhe dev<~, . • . : 

8 14. A ca~tu~ramuqicipal do Pomba. ~ra 
pagar ao n oocrivlo doj~ry, 0 tDu1ao Moreira 
da :iilva Campos, oqu·e provàr'te l he doYer de 
cwtai. · 

Art. 4.• Oa pagamentea .aloriead;,. ·;.., 
a~tigo aatecedo'!te, rel~ivoa a Clll lÚ. jurli-
erar~u, oerlo, fe!too dentro do exercício da 
proaente resoloçlo, em pretle~ t r!m ... 
t raee, pélaa' e<?bru de q~aeaquer -: nrba.; 
esceuo de re~e•t"' o~ P!'la de obraa publíéaa. 

Art . 5.• Foclo approvadoe o't actoa du ca~ 
moras muoicípaea d.o Mar de lleapanba Tur-
vo e S. Jooó du Alem Parahyba, qu11 .:.dnxi-
rlo oe ordenadot do aeua emprcigaaoa, • 

Art. G.• A autoriaaçi'o concedida " · ·Ça-
mara municipü do Aruaoahy, oo 1 I L do 
art. 7.• da resoluçlo o. 2111 do ljl ' de ~ 
11111 bro de I titiO, refere-te a Se veria ao li er-
re ira de Aoevedo, como 2.• ta'ltoUílô e ~ 
cri vlio ~o j~r~·. sendo a quutia •dnida :do 
I :&1 1$ 1~;~ 1 ro••· . . • 

Ar t. 1.• As earnarM municipaoa niio 
comprobeodidas nos arte. 1.• o :t.•, ~o···r~':. 
gularllp . pelos or~meatoo antorlormentd v~ 
c..doo, o •• Íllio eomprebend\àaa ao art. s,.o, . 
e que dovorom euato• jwliciariao alo auto-' 
ritadat a pagril-aa, de coa for midade com o· 
art. 4.•, tudot deeta le.i • • 1 ' . .. ' 

I>ISPOSIÇ<'ID I'WIULll<llftTU, •. · ·: 

Àrt. 8.• R' reduaido a donotoa reit o im-
pooto de um mi.l reis, de que trata o art. · 
3.• da resoluçiu n. 2.145 de •• do Nonaibro 
do 18771 que fica ueoaa parte r.svogada. · 

Art. 11.• A grati6caçlo do ' treaentoa mil 
roio aoouaoa, concedida •ac. contadD.f dq 
juizo, aob propoata da eamara da capital, 
eeri paga doado j a e em proataçGoa menaa«Gr. 

Art. 10. Revoglo-• e u rllposirOu em 
contrario. ' 

S. la daa commiao&a, 26. de Setembro de 
1882.-3. Ferra.o, Jl. FuJgmcio, lVe>•cul4o. 

N. 308. 
assemblea legislativa rrovincial 

.A ioas Geraes decreta: . 
Art. uoico. Fica pertencendo! fre-

guezi~ da vll!a de S. José d' Alem·Para-
hyba a (azeodà do Dr. Luiz Alves do 
Baoho, desmembrada da (regueaia do 
Aogú, termo da Leopoldüaa; revQpdas 
u dispotiçüel em contrariq. 

Sala d• .. ., .26 de Setembro de 
1882:- /0!é Rv~no' 

I 
. . • 

• 



. .. . . . 
N. apg, 

A. assemble& leglahitiva pro·dpcial 
dli'·Mió'4's G'eràes decreta: . 
.~ h-f~· ,u~ic~ . .. Fiji~ c:ead~ um· dis• 

lricto ele paz no lugar denomina'do::-
PilOtt~-llll. éreguezlà dé p'arãcalú·; êonr 
á's 3'égurum· d\fisaá~ . 

Comexando do por to de Faustill'd Le-
nioi' t e~4 ú~rM íftt fi'ô $'. Mài1os; d Se: 
S~i oaó P.Ur elle até eút loz n~ P~ra.: 
Ji'abyb'a, e petu curao deste acima a1é-
barra do ribeir·ão Jacaré, d·ahi á:s auas 
Câlieceirâsj dés'éàií etn ritfuó" direito 'ás 
aguu ver"«iiÍiei a·o rlo i?._~ra~~ ·~ ~ 
descida da serr·a; e seguindo por esta 
ê"ln ~~io.:ó ~órta pe1u1ntr.imasaguaa 
~éf#íi\é~ àp rio litlrácatu a tê ô I ogaT 
deoominado- Curr'aJ..:.., étôlinlrk fêctà 
ao r iO' S. Marcos; revogadas aa d íspo$i~ 
Çõeé em édn t fái'ió. ' 
~là d~á' sêli~~f, 26 d!! Setembro de 

1882.:...Joié ~ftrio, Qzeglír'io. · 
N. 310. 

. A a~semblea légiâlaliva provincial ae Minü Ge'rm decrela: 
Art. u(\ícd: FiCà elnada â catego-

ria de ..-illâ, eom todos ot oftlciós de 
jóstiça creadoa por lei, a !reguei\& dos 
Tres·Ouráções do H.io Verde, do municí-
pio da Cáiiipan&a, com a m!Ssma deno-
minação. 

§ unuio. O novo município .se com· 
póri das fregu<'zias dos Tres Oorações 
do Rio Vl!rde, cotno sede, das fregae-
&ias de Carõbuq ui r a, desmembrada da 
Campallba,e da \lo Oarmo da Câcliyêira 
dos Ra tes, desmembrada da Vargiiilia; 
revogudu as disposições em. contrario. 

Sala das ses~ões, 26 .de Setembro de 
1882.- S. Ferraz. . 

Sondo dada a h ora, o Sr. presidente 
de~igua ã ortlem do d!a seguin'fé, e le· 
vanta a sesal.o. --
38.• SESSÃO ORDlNARIA AOS 27 DE 

SETEMBRO DE 1882. . . . 
Pll.!lllDRNCIA DO Sll.. BARÃO DE COao:. 

JU.NDBL. 
SUMMARIO:-EiPinuticT~.-· Prolonga~lo 

cl:a eatrada rubgyána .ate ao P'lranahy • 
R.equeri monto do Sr. A. Cealirío.--lll r• 
ao elo Sr. ti. Salea.:...Parccdrea.-·1 
te da ordem do dia -For~a polícia.l.--Dia· 
curao do Sr. Severiano de Reaendo ~-'bbaer- ' 
vaçuoo do Sra. Lemoa, 111 · F11lgencio, Dru-
mood, X. cl'a Veiga e R. Saloa.- Adia-

. mento.-2.• P!'rlo dG_ ordem do di4-0bru 
em Eotre Rioa.-ProJeetoa. 
Ao meió dia, rena a chamada, aphlo-

'sé presentés.34 Sw de{liuasios, ~'fal.!&iido 
com participaçao o. Sr. ·A. Amaral I! sem· 
e lia o Sr. Biae For teá. 

Abl't·H I HNio, 

• • 
E' INa e npprovada a acta da ant.ece-

dente. 
d &f. t . • secretario dá conta· do se· 

guifíté-
ExêB.QIBNT&. 

0(/fcloi. 
Um d'o secreta-ri•> dó governo, rlmiet-

tendo o requerimento, em qúe o r.t tâ-
belffÍÔ' do termo .de Caeté, A:merlco Au· 
g'üU~nidio Pinto, pede que seja uni-
do io· tea cattorio o do 2. • officto.-A• 
commissao áê"~óde'res. 

Oo'€1-li dd dl'esmo1 remeUendo a petl· 
~'?.· 4!-m. qae 1!. commendador José Este.! 
vã's df A:ntltiicfé Botelho· e Franéitco 
Asarlás dê ~uill'to~ ,ítotefh'o P.e'd~ lii" 
dernoiSIIÇao do que;· des:P.&Mitrib' Util a 
cous'tr·ucçãó da 8f{~â~à · 4l? ~~ Víd~. 
-A! mesma e á coliimíáitló 2;• ·de ta• 
&anda. 

OUtro do mesmo, en;viando o reqae• 
r lrn-Mto, eib itlfe o cabo retor.mado do 
co~pÓ poÍfêiál Maítool Joa.tulm Gomes, 
~de melporkmi tl'to de retotina . .:. A's 
me$mas' éólllmiJ$ües. 

Out i'O do meâm'o, ti~P.~Iili~tjaflii ~ 
requ6rimento, em que AntoQio .• ~v.!\1 
Fór'reir,,pêde restituroto de l :556$204, 
4e j~r··ã aé 9'% pil'gôs ciii_nó ftador que 
foi do adniinistrà~or' da r~cebadoria do 
Porl.b Novo do Cünha, José Augusto 
Pereira de Lacerda.....;A's mesmu com-
mis'a<Jes. 

Outro do mesmo, buviando o requl!. 
riménto, em que o engenheiro archite-
cto, M'igu~l Antonio Lalemant;pedé ~. 
garnento da gratil!caçllo â que tem. di· 
rditc como auto.f da pla_nta é orçaibe.il· 
t·> ·da cadea .do Juiz de Fora.-A'a mes· 
inas eommissões: 

Ot!tro aQ ineáíno, enviando as infor-
mações ~oliQi ,tadaà efu.oftlcíiS de 21· do 
correote.-A' quem tez a reqt,~Is!çlo. 

· Represem~. 
Um_a, dé Mailoel de Jesa.s Sibeira, 

1. • iabelliAo ê 'esc r! vllo da delegacia 
em A:ruruoea, pedindo.'. ai1torísação â 
camara municipal daquella cidade para 
paga~:.1fie' ê' aos mais empregados do 
re\'peciÍvô !ôço as eustàs devidas pela 
mesma • ..;.. Venha fOr irítêrmà'dio do ·gtl· 
vetllo· -· . 

or.9 :§p;....,v~p,ro "'ànda a mesa. um-
abai~oáss!gila~~os 
rocbra de Santo · · 
term•l da CÍdade 
qu& p"edem a tran~ferepc\a 
cbiá 'para o muoicipio de'ltloótes 
- A' êo'mmiSSão de estatística. 

Q :Sr. H. Sales mand• uq~a rep,rêtén-
·~#~'dos. b~-~iu.~tes do dis~r\c~. 'do 
. ~~mbó,p~,ij!~o ~ ~rà~~erencu ,~\l•W 
dtatncto pllra a ft~uiliit · ~e .NoaaaBe-
nhorá das Dõrea"aã Taii'ttr ft, ~ne· 



uo•lo-o da lU N~ Senhora do Am-
paro.-A' commiaslo de estatistiaa. 
ProWttgamento da estrada mogvaM 

aU ao Pa.ranahyba_. 
O Sr. A . Ce~a•io requer urgeDcia 

para apresentar um requerimento. 
E' coocedida a urgeocU. . 
E' lido, apoiado e poato eln diacosalo · 

o eeguiote.-
R~wrimMto~ 

Requeiro que aejJo p!ld.i41\• ao pre· 
aidKte da proviDciainforma~ sobre 
quaes Um aido as neg.ociaÇÕfl do go-
verno proviooial co~ a d1.rectoria da 
oompaahill da eetradá de ferro mogy,.. 
aa.a respeito elo cootrato para execuçao 
da lei n. 2791 do L • de Outubro de 
18811 que oolicedeu autoriuçlo ao go-
veroo para cootratar- com ·aqueUa cum· 
panhia o prolongamento da respecliva 
eatrada pelo territorio mineiro até á 
margem eaqoerda do Parana)ly ba, paa-
aaudo poo Uberaba. 

Sala das·~. 27 de Setembro de 
1832.-..t. Cuat'io. 

Tendo de ificar adi,ada a ,diSQuu lo, 
por ter ptdido a palavra o Sr. H. Salea, 
o meama Sr. requer e obtem a conti-
nuaçlo. 

Coutinua, pois, a discusslo do r eque-
rimento. 

O &r. Henrlque8alee:-Sr. 
presidente, aprecio e agradeço a oppor-
taoidade que me offerece o meu' nobre 
collega e a migo, digno representante 
do 16.• diatricto elettor::al, vara tratar 
de uma questlo, em que co~re-nua a 
obrigaçlo de deCender os credttos desta 
usemblea, ultimamente deaestimados 
no pa11lamen to nacional. 

Re6ro-me á queatlo, affecta ao par-
lamento, do prolongamento da estrada 
de fer ro paullata-mogyaoa-, que, 
segundo uma lei votad~ po~ ~ a . sem· 
blea deve uo terr ítono IDIDetro, par· 
ti nd~ das margens do Rio ~r~nde, ir 
ter ú do r io Paraq_ahyba. hmttea de 
Ooyu. 

V. Exo. aabe, Sr 
doas de ·iã~lc 
mento 

1181 .. ~ . 

da estrada ·mova na do territprio mi• 
ueiro, e em õusca, d'e prelerencia, cfos 
limites da 11roviucia de Mat1o. Grosso, 
lembrando qutro · projecto de Tlaçlo 
para a zoua bauha~a pelo Paranahyba. 

Sr. prea\dente, ~ nntageàs do prb-
lougamento da estrada mcg1.ana, pro-
curl\ndo o valle do Rio Grande para 
entroncar-~ ã eStrada decretada por 
~ta &S!emlilea, silo cfe tal DiOdo In- · 
c;outestayeil! e evidentes, que seriJ cfa, 
miQ~ part..e p'ueHlidaile vrr leinbrà1-ás 
4 cas,t. ' 

V. E~c. sabe, Sr . presidente, qne o 
projecto garantindo á compUhiil mo-
gyan~ j uros p~ra a. C<()Dst fuoç&o da 
estrada du m&!,!{ens do Rio à rabde á 
·Sauta Rita do Porto oú ao ponto mais 
conveniente da marg9m esquerda do 
Paranahyba , foi aqui patroeluado por 
dous dignos minei ros1 llluatrea rep're· 

· stntãntes da :zona dt> seklo, amb.la 
conhecedores dàs neCessidade~ d'aquel-
lu regic1es e dás vaoÜgeoa de qual-
.quer viaçao q?e. i ,ar• a l,l( se pretenda 
es~belecer, e UJD i:lba quaes ~ttl\ pro• 
fiasional e mui lo distinêto e competen-
te na mataria. 

V. Exc. ha de se lembrar, Sr. pre-
sideute, que o proJecto a que alludo, 
hoje lei da ,Província, íoi apresen tado e 
defendido pelo nos:o illustraJo colle-
ga, digno :repr eseutante do 16. • dis-
lricto,que neste momento occuppa a e&• 
deirade 2. • secretario (referindo se ao 
S r . Dr. Olegario. ApoJaáos) ... 

O Sr. Olega rio:--Obrigado. 
O St·. H. sacés .. o pelo alto menos 

distincto Sr. mojor Joaquim José de 
Oliveira Peno.a, quo. com pesar, vejo 
hoje ausepte de.sta assemblea. ( A poia• 

• ctos). · 
6 facto de ter sido esse pr ojecto 

apreseutado por dous illustres repre-
sentantes da zona á que a estrada deve 
servir, o Cacto de ter elle passado por 
u.nan imidade de vot~, o facto de ter 
a do ainda este anno vÓUlda nesta u -
aemblea un1nimemente uma iudicaQ~o 
ao poderes geraes. em que se pedia a 

a tténÇlo para a ju'sta e patriotica 
p1 uçllo da , ooiopaohia mogyana, 

iionltituem uml prova de que é e~te o 
uuico traçado que convem ás regiões 
que demora:o eut re os rios Graude e Pa-
ranahyba. (Apoiados), 

, Entretantó, Srs., levanta-se no tpar• 
lamento nacional um represtntan-
te da província de Minas e di,;' 
qye nós,oe leg~ladorea proviuolaet mi· 
p .. roa, decretamo1 iuconveuientemente 
uaia coa~IO ã 'êa,ràaa 1110J11Dt ... 

• 



. 
O Sr. A. Cesat-io:- E ate sem es- · 

tu dos. 
O Sr. H. Sales .••• e até ·sem estn-

doJ, lemb1·a-me bem o nobre doputado; 
sum que conheces~emos ao menos a 
zou11 para a qual legislava mos! 

:ir. pr11si~ente, p~çO permiSSif} A a&-
semblea para apresenhr em lígeiras 
ob:servações as rallões q u11 me leTllo a 
decidir-me pela preferencia do projecto 
da companhia mugyana, que olf'erece o 
uuico traçado racional para a:}nell• 
zona, e que mostrau que o ao fui IAo sem 
estud<>s q_ue a tal respeito legislamos 
o anno pas,;ado. 

O Sr. 0/egJrio: -Apoiado. E' o tra• 
çad11 que mais convem à zona do 
sertiln. o Sr. H . Sales:-0 traçado aconse-
lhado pela assemblea tem,Sr. pr~iden· 
te, o seguinte percurso: 

A a~mblea provincial de Minas, 
proc1,1rando ligar OJ vallt!s do Rio Gran-
de e Paraoahyba ao p rto de SantoJ 
servindo-se da estrada mogyana, dli. 
para pruducçao de t<>d\\ aquella zona 
o percurs·l oe 851,8 kilometros, que ~e 
jJistribuem assirr.: de Santot á Jnodi-
aby, 139 kilometros; de Jundi~hy á 
Caropiua~, 45;de Campinas áS SunA~, 
173· de S. Simao á Ponte Alu, const-
der~do o desenvolvimento da linha, 
2-U ; da P.Jote Alta á Santa R.ta do 
Pvrlo, que me parece o ponto ma1s con-
VHnienle da margem esquerda do Pa-
ranabyba, á que so refere a lei do 
auuo passadu, 250,8 kílometros: ao 
todo,e51,8. 

Entretanto quo o traçadu defendido 
pelo representante do 16 • districto no 
parlamento nacton.ll, o nobre Sr. Dr. 
Muntaudon, tem nnda monos de 1,119 
kll .• metns. 

O ~r. X . da Veiga:-Qual é f 
o Sr. H. Sales:-E llo prefere o 

t rnça-!o ao Rio Vertle, que tlâ <?se-
guiu lo peNurso: da cOrte à Boa V1sta, 
216 k.ilometros; da Boa Vista a Trea 
Coraçile•, 163; de !~e~ C_oraçõcs á 
Santa RiL.ldo Porto, 555;em l10h'i_ta 
coml/3 pata o desenvohiment 40 
kilometros. ., 

O S1·. X. ela Veiga:-Elle tem 
rasllo. 

O S1-. H. Sales:-Mas, pelos dados 
que estou apresentando, por esse traçado 
~tarão sujeitos ao percurso de 1119 
kilometros os productos que d.alli de-
mandarem o mercado consumidor; a:. 
puao que pelo traçado da mog!an .. 
n«o terá a linha extenslo auper1or a. 
851,8 kilomvm>a. 

Ju vG V. Exc. qde ha uma dilf'erença 
d<J 328 kilometros para menos no tra• 
çado iudica,lo pela a11emblea de Miou. 

O Sr. X. da Veiga:-Mas o traçado 
proleritlo por elle attende melhor os 
intllr8ll.l!Os dt1 Minas. 

O Sr. Olegario:--:'ll.o apoiado. 
O Sr. H . Sale.s:--Nao po.ie do modo 

noohum attender melhor os interes-
ses de Minas, des:le que a proJucçlo 
vem por elle a e:~ur sobrecarregada 
com granc!e frete cor respondente á 
enorme dlfl't~•·ença das distancias. 

N<>w V. Ex.c. que e!tes dados do 
silo iuv.,utudlls; alem das distancias ja 
determinadas nas tabellae Jas linhaa 
em trafego e estuc!adas, foi do mappa, 
que 'us colhi;ahi medi ., distancias das 
linhas, t.laodll um terço para o deseu-
l'OivimeotJ, p •rque V. Exc. sabe que 
n .. s e.tr .IIIK:f t.la rerr<.~ o desenvolvimen-
to da lmh;1 é ua meJia de 1/3. 
Mai~ uma ras<lo tenho para dizer, 

Sr. presidente, que serao 01 productos 
muito sobrecarregadus com fretes, .se 
for preterido o traçado da kio Verde, e 
li o preço extremo porque esti ficando 
a c.Jnstrucçlo da e$trada do Rio Ver-
de, qual o de 120 contos por kilome-
tro ..• 

O Sr. X. da Veiga:-N11o apoiado, 
pret.o meJio 97 contos. 

O $r. H. Sales:-Ainda assim ••• 
entretanto que a estrada magyana foi 
construída em condiçiles mu•to mais 
baratas, é de cusro de 28:142$589 por 
k•lometro, circumstancia que milito 
Influe nas respectivas tari!as. 

E, demais, em muito pouco tempo le-
vara a estrada mogyana a locomot1va 
ãquello$ sertões, ao paaso qae se não 
p"ldo sind11 imagniar, adophdo o ou-
tro traçado, quando gozarllo aquelles 
povo$ de tamanho beneficio, de tao 
suspi,.ado melhoramento. 

!-'ara V. Ex. c. ver quanto alo impro-
cedente$ as ra.!ilos com que se preten-
do def\tnder o traçado da Rio Ver-
de, 'basta con~iderar nos argum.entus 
all~os pelo illustre deputado do 

1!1 .• di11ricto. 
Seus argumentos 

diz S. Ex.c. que vae-se 
. vincia de S. Paulo, de 

do Rio. 
Este argumento foi bellamente respon-

dido pelo lllustre representante do 19.• 
distrlcto, o illustre Sr. Fellclo dos San-
tos, que mostrou que nlo dnlamos DOR 
preoccupar,na mater la,com a queslâu J" 
protecçlo a qnem qaer qu.e aeja, e aim-
piiiQleDW dpt iDWretMa da provillçlfl de 
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Miou, embora d'ahi resultem vantagens 
! esta OU ô.quella provil!cia; e que, SI ti-
V:ISsemos de dar prefereocia, devíamos 
dJl-a a S. Paulo, .porque a ella ainda so-
mos ligados po1· cerw relações, certos • 
laços de parentesco. (Apoiados). 

o Sr. X. da Vetga: - Devemos prefe-
rir em Igualdade de condições. 

O Sr. H. Sales· - Seau duvida; e é o 
que dlt o Dr. Fellcio. O outro argumen-
to f11l relativo As Invernadas. 

Este argumento tambem nil9 colho, 
porque V. Ex. comprehende que, quur 
80 procure a est rada do Rio Verde, quer 
8e procure a mogyana, a.s Invernadas a 
que se referio esse illustre deputado silo 
as mesmas na margem do Rio Grande. 

Portanto, ja vê V. Ex. que são fra-
qulssimos os argumentos adduzidos por 
esse lllustre deputado,o que mostra que 
esse traçado nlo é o mais conveniente. 

Sr. pres1dente, passando a informar o 
requerimento do nobre devotado, direi 
que nlo ha muitos dias ~oi .publicado ~o 
.Duu·t.o 0(/lclal fia provancaa um omcao 
do multo d1gnoe ilhutrado director da 
companhia anogyana, dirigido ao pro~i
dente da provincla, em que referia us 
neg.,ciçOds entaboladas entre a presi-
dencaa o a companh ia. 

A companhia e~tA ba muito tampo à 
espera de conc~ullo do parlament? para 
levar seus t ralhos de S. Sebastallo As 
margens do Rio Grande, e eu ~stou 
informado de que o governo Justa 
com a compauhia mogy.tna para vir 
o mais breve possi vel celebrar o con-
tra to, aOm de pôr-s.~ em execuçao a lei 
votada aqui o anuo passado. 

Creio que com estas infor mações sa-
tisfaço per feitamente os desejos do meu 
nobre amlgo,cujo patriotismo applaudo. 
porque 11 seu requerimento é mais uma 
prova do grande inte resse que S. Exc. 
liga à prosperidade e engrandecimento 
da zona do sert4o. uma das que tem si-
d'l menos favorecidas e mono~ protegi-
das a este respeito. (Mutto bem; mu1to 
bem). 

Vai A mesa. é lido, apoiado e sem de-
bate approvado o seguinte-

Requerimento. 
Requei ro o adlamedto da 

por 24 horas. 
Sala das sessões,- 27 de de 

1882. -X. da Veiga. 
• Parece1·es. 

O Sr. '7. Rufino, por rte da co-.~-
mias&o , de redacção, offerece para 8. • 
disc6ss&o os projectos na. 3 e 205 o re-
digidos a final os additivos ns. l e 3 do 
projocto o. 40.- Para a ordem dos tra-
balhos. 

O Sr. Moral.t&ohn, por parte da com-
misalo de pontes e estradas, offereco 
para 2. • diacu!Sio o projecto o. 72.-
)?ara a ordem dqs h ·• balhos. 
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Entra em 3. • discussão o. projeoto n . . 
104, que fixa a _.força policial para .o 
anuo de 1883 a 1884. 

O 8r. 8ever lano d e R e -
aende:-sr. presidente, a rliscu~lo, 
de que te trata,é,de quantas prendem a 
a ttonçllo da assemblea mineira, uma 
das mais importantes, n ilo só por sou 
objecto, como porque, pelo nosso regi -
mento e pelos estilos da casa, é asada 
occasillo para considerações .geraes so-
bro as questões que se agitam no paiz 
o sobre a polit ica, que influe em seus 
desLioos. • 

N!l.o pretendia, Sr. presidente, to-
mar parte no presente debate; a impor-
tancia do assumpto e. mais que tudo, 
a consciencia do pouco que. valem os 
recursos, de que dispõe minha intelli-
gcncia (náO apouzdos geraes), para con-
trapol-os á illustraçâo dos distinctos 

.collegas, que proficientemente têm usa-
do da palavra neste augus to reointo, · 
me compolliam a remettor-mo ao silen-
cio, dei:undo a tr.ibuoa aos mata dignos. 
( N do apo1ados ). , · • 

O Sr. X. da Veiga:-Nenhum mais 
do quo V. Exc. ( Apoio.dos geraes). 

O Sr. Severiano ele Resende:-
D~an te, porem, das exageradas censu-
r as e dos apaixonados provarâa do li-
bello accusatorio, formulado pela no-
bre maioria contra o partido que aqui 
represento ... 

O Sr. M. Ribei1·o:-Muito .digna-
monto (apoiados). 

O Sr. Severiano de Resende .. : e a 
que me desvaneço de pertencer, corro 
a este posto, vencendo o natural receio 
e procurando remover os grandes 
ob$taculos, que se me antolbllo. O que 
11. muitos parecerà arrojada oundia. 
(nllo apoiados) ollo é mais do que o 
llrme pr<>posito de bem cumprir o meu 
dever : dever do soldado que, a inda 
baldo de forças e do recursoS(n4oapoia-
dos) para a defeza, oao deserta e nem 
ao reudo ao adversario, cabe desfa lle-
oído no furor d& combato e amorta-
1La-se na baodiira, que defende. (Mui-
to bem). · 

O Sr. M.. Fulgencio: - A velha 
guarda mr>r re, mas nll.o se rendo. 

V Sr. SeveriatiO de Resende:--Entre 
as mais Cortes accusações, proferidas 
contra o partido conservador, abalan-
çarlo·ae distinctos membr os d.a. maioria 
a dizer- que nem bandeira e uem pre· 
gramma t inha ell~-l 

• 



Pintou-se um quadro C!>m tdJ tlos-
combiiUdaacores, p.1ra mostrar li que 
eau.tlo • ., ao.:han reduz:;do l'S$0 grundo 
partido, •JUtl, do seu cunjuncto, un~cia 
a doforrnidnde, provo :audu o ri •u ou 
movendo a c ·mpaí:tl\o. I ... 

O Sr. Drumond tlâ um aparto. 
u Sr. Setleriano d... Resende:--E 

quundo de,ta bancada se lovantar&o "i-
vo~ prut..sws u err~sr;;i~:us brado• ; e 
q uaud., uw de eutru o~ collega.~ tia mi-
noria rlesfa ald.>u no~a;~ e~tuullarte, em 
quu a e lia a palnvru--Consti tuiÇAo-·,syu-
theli$&odo o maia elo~vado e eloqueute 
do$ programmas; da p11rte da ruaauri11 
ouvi()o5e uma voz a utoriudll. 118K'"'.to 
pud"flol aervir de norma para os t ·arti~ 
dos aqurllt• que era estacionari·• u quo 
nlo se amoldava ao prngresso d" itleus 
e da civili~~&çllo. 

Sr. pre!idente. uma constituição, 
producto da sabedoria, por conse.tuen-
cia, extreme de ,-lclus, n4o toro e. he-
rnllra duração; atravesta annus, cousul-
i 1111lu os iote r011ses dos povos. ( Apoia-
cl s) 

A sabJdoria é um reflexo da divin-
dade ; e eslll, qnun•lo legisla, fl:r.a leis 
immutaveis e urtlr!ras: 11hi estâ o de-
cal•·gu, caminban<lo de seculo em ~ocu
lu o :servindo á tndas as odade$, á to-
das as cuu.Jiç<Jes, á t<Jdos o~ puvu~. 
(Muito bem). 

A uos~a cunstitu:çllo, Sr. presidente, 
ó curLo que, nestos tristíssimos tempos, 
tem sulfndo fur1es 1!1ubate:1 do libera-
lismn, que tem postd em perig.> as io-
atituiçôe5 . .. 

O ~r. Dn•mond:--Com elfeito! está 
, • I totrrco ... 

O s,: Se veria no úe Resende,.. po-
rem, somelharrte aos grandes e ant•gus 
~:~s cllos, quo não se abalão , e:r.pu~Lus 
aos insultos dos :cmporaes, perm~&nece 
a rtestawlu o p.tr rioL1smo e a sabedoria 
dos antepassa•los , fundadores tloste 
g rande impdrio. 

O S1•. Dr umond:--0 partido conser-
vador é um roo.:he•lo U•l meio das onda:~! 

O Sr. T . da Motia.:- Tcm >Í lo. 
O Sr. Sever1ano ck Resende:-As 

insti tuiçõl!s pulii.IC"'I, compNhoud&;!e• 
devem-se amolllar~t evoluções soctaes 
e harmonisar-:;e cum a civiliaaçllo' e 
o.companhat· o progre s' das i doas; a 
nos~a coustilu çlo, porem, Col assen-
tada ~obre alh:erces t.ao solrdos, fui 
tão bem cimentada pela sabedoria que, 
aem mutrlaÇ(let, dá lugar ás reformas 
civilisaduras o reclamadas pela opi-
ll14tl (Apoiados). 
As~illl é <1118 o partido coQaervad~r, 

tunJo t•or progratllm:t esu m:tgua 
~u·w, t.:m rc.tliudo muitas e im-
IJOrtaulus • efunuas, que o eouubro-
c~m o l':t·alta:o aos oi bus do paiz, que 
u considero. verda•leia·u propugoador· dos 
tori~oci pios que resguaril&o as publicas 
l aber.Jud, s 

O Sr. Drunumd:- Algumas dessas 
reformus udo pre·l.âo para nada, como, 
por exemplo, a reforma j udiciaria. 

O Sr Seceríano de Resende:-0 
partido lrberal, assim chamado, com 
a mesma propriedade, com que Sei plau 
appolllduu-se--aJo io.:auo--,formula pom-
pas s prugrammas, que 110 OU Ir&$ tan-
tas t•Nmlls~u ,·~s; e quando pode rea-
l•sal ·uf, renl'gu todos os principios, 
pul111 .~unes ~:umbat<!u.em opposiÇ4o ... 

O ~'·· Drumond:-Gom olfdto ! 
O S1·. SeueriaM de R esende ... e uno 

ra• o se ouvem as víct imas de seo 
umiuuso governo relembmrem as pa• 
lavras de madama Roland à estatua 
d" lrberolade: c Liberdade, quantos 
crimeJ se commetlem em teo nome ! 
(.11 uito bem). 

O Sr. Drumond:- Estou vendo que 
de tudu n~o prestamos. 

O Sr. Severiano de Resende:-Com 
estr, pito e usteotaçAo, apregoao-se os 
liller.oes a I vogados do povo; e, quando 
no poder, ~ao clles ma!mos que, com a 
dictudura mascarada, esposinh~o o 
direito, upvr irncm a liberdade e sup-
priuloau totlus a; garantias. (Apoiados 
~ nao apoiados). 

O Sr. Drumo11d:-Essa é a the1e; 
vamos a •. s facto!; a' palavras Sllo ~am
p~uudas. 

O Sr. Seoel'iano de Resemle:-lrre-
qui\lt • por· indole, atirado no progres-
8J accclorado, o partido liberal ns~c
melha-se, na pbruse tle urn emmllule 
estallista , coaspicu.> chefe con~orva
dur, o, Sr . ll.trdu do C •tegipe, essJ pa-
taiauuuio nao.:ioual (apoiados). ao:s dos, 
em eucllcnle, r,ompeudo diques, inun-
dan•lu o pur toda a parlo levando a 
deva~Jo I 

O ~ido CJoservador , como um 
r!~ ~luso, que co. re manso e paci-
trco, rerttliaando os torren.os p"r onde 

'paaJa o fazendo germinar a boa ~~~mon
to!, pl ub o soo precodeT pelos princi-
pws du prograouma nobrlissinío que 
possue, rcalisa com reft ex llo e pru-
o.Jeucia os melhoramentos que se tol'• 
oar.lo a•pirações nacionaes. (Apoiados). 

Assiro foi que, sem ab.olu e >l'm 
commuçAn,promulgou essa reform .. qutl 
o partido liberal queria elfdCtuar de 
modo rapido e que, por ean Corma,ha• 
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via de convulsionar o paiz e crear· 
enor10es embaraços fi lavoura; refiro-
me a e:sso. le1 aurea, cujo llnniversa-
rio a n:~ç4u celebra jubilo:sa amanhan 
e quo t raz â recorda~o uma dus mnio-
r.:s glori<1~ de$le impurio (apoiados), 
um dos vullos proeminentes do pKrll· 
do coosertador. 

O Sr. Drumcnd:· ··Sem duvida 
O Sr. 3eoeriano de Resende:--E:!óa 

hum.nitaria le1 é por ai só bastante 
para elevar um partido e recommeu-
dal-o á gr&tiiao nacional , como.ainda 
para tornai-o o ai v o do resyeilo e da 
admiraç4u do mundo civili~do. 

O Sr. Drumond:--Foi feita com ., 
concurso du$ liberae~. V. Exc. esta 
hoje um tanto horror010. (Risadas). 

O s,·. Seoeriano de Resende:--Não 
tanto, quauto V . ~xc. costuma sol-o. 

O Sr. Drumond:--Essea rios fo~rtili
sadores é que eu uilo conheço. 

O Sr. Seoeriano de Restmde:-- -~us 
considerações por mim udduzid~s em 
rebQdo n um e outru parti lu, t~nb 1-me 
!e1 to echo da voz do povo quq, nasta. 
quadra, somente se Ca1. ouvir por esta 
valvula-- tribuna e imprensa- {Apoia-
dos ela minoria) 

Sr . presidente, o par thlo consen ·adur 
realisou a10da a ruforma judicinr1:1 ... 

O Sr. Drumond:--VorduJeiro pro-
sente de gregos. 

O Sr. Seoe~·iano de Resellde ... cer -
cando de garantias as liberdades pu-
blicas. Pre.iente de gregos ! diz o no-
bre deputado, mas o 11alz uilo conhece 
eílforço algum por )Jarte do partido de 
V. Exc no intuito de salvaguardar 
n libordado individual e dotar o povo 
das melhores prerog11tivas. 

O Sr. brumclld da um apar te. 
o S1·. severlano de Resende : - Foi 

ainda o partido conservador, Sr. presi-
dente, que, ba.stanle goneroso, reformou 
a guarda nacional, qu~odo osse po•leroso 
in~trumentu eleitoral podia servir lhe 
de elemento de forQ:t', auegur~ lhe o 
poder. 

O Sr . S. Fe1J:tU: E a,sse o por 
muito tempoJ1 ' 

O Sr. Sevarlano de Rese :-0 • 
tido liberal, quo tinha contemplado oo 
grande ro:sarlo das suas promessas a ex-
t lnCQAO da guarda nacional (apoiados da 
mlno1·fa), considerada como elemento 
corruptor, de que dispunham os gover-
nos para fazer fallar a soberania do 
pof o lnstituiQAo creadora de geoeraes 
poll ticos, que annullavam a constitD!· 
çAo, privando os cidadAos de seus dlret· 
"-''· o que r~ para comple~r a obra eu-
cotada çom ~qtq desireQdnpen~ i9WS 

conser vadores, que, nessa reCorma, ha-
viam desarmado esses mandões agaloa-
do•, delxando-lh.es apenas as honras e 
determinando que os lugares vagos'Se 
preencheriam com os ottlclaes aggrega-
dus ~ 

Cooslilerou exlincta a volha guarda 
e j ulgou-se com amplos poderes pura fa-
zer revtve r a insti tu i~.âo; o d'ahi es:sa 
dist ribuição do galões o pennachos, moe-
da de que se fez largo uso para pagar 
serviQOs eleitoraes ! 

O ministro da jusiiça, o ex-rapubli-
caoo. cidadilo Lsfayette ... (Oh ! Oh !) 

O Sr. Drumonâ :- Ould fnde r 
O Sr. SCuerlano de Resende ... quando 

tratou de sua eleiç!o para •eoa.Jor, ser-
v lo-se dosse meió 'para angarlat• adeptos, 
e explorou la rgamente a parva vaidade 
de ·muitos mandões de aldeia, a quem 
enfeitou de fitas e pennacho~. 

O St·. Drumond. dà um aparte. 
O Sr. Seoertano de Resende: -O que 

é certo é que a millcia dos medalbõas 
t'nfcltados deu ganho de causa ao I Ilus-
tre 111 inistro. (Apotados e tUIO apo(IJ-
c.tos). 

O St'. Drumon.d :-Onde ha mais mo· 
oi ai hues onft!i tad11s é no. p:u·tldo de V. Ex. 

O St·. Sevel'iano de Resende :-Releya 
ponderar mais, Sr. presi~ente, quo, na 
c:amara temporaria, quando o deputado 
Prn•lo Pimentel ·apresoutou um projectu 
cc.n<igoan.to a total aboiiQAo da guarda 
naciunal. ... 

O Sr. X. da Veiga:-E· verdade. 
O ::'r. Seoeriano de Resende ... vi o le-

vantar-se contra ta l merlida ~eus C()m-
pnnheiro! do Clv.b.da Re{t•rma,aquolles 
mesmo~s que clamavam com todttS as 
fl.lrç·1•, p !din•lo que se quebrasse esse 
instr umont 1 de ~uborno, e;;s:1 nrma do 
oppr!lss.io e que fossem debandadas 
esses cor..~nois do mterior, fabricantes 
de deputa-tos ! 

O Sr. Drumond:--M lS V. Ex c. acre-
dita sincerament\l que a guarda 113• 
cional hoje ~ir~a de arma e leltoral1 

O S1·. Scue,•iatlO de Resende:-Es-
tou mostrando qual a opini4o dos arau-
tos do partido de V. Exc. em rela-
ça.o ao assumpto e quando opposicio-
uis tns; eu penso que a guarda nacional , 
em ~u"l ultima orr.nisnçlo, teve 5Ó 
por fim a vaidad • muito parvo, que 
pór ahi ha, etL•IIluito aprecia os ga-
lões o os pen nalihoa, 

Uma Voz·- Quem mais goita dos 
pennncltos é o par tido cons!lrvador. 

O Sr. Sevet·iano de Rcscnde:-~ii.o 
ba quem lhes dtl mais valor do que os 
nossos liberaes. 

O Sr. M. Fulgencio:-V. Exc. não 
falle assim, porque o S r. Dromond é 
tenente eoroqel. (RisadasJ •. 



O ~,.. X. da Veiga:-Da 1'ornaJa 
dJ Sa·. Lar~yettu f 

O Sr. Drumoml:-Nilo, seuhor. do 
S . Ma noel Fulgencio. 

O Sr Severiano de Resende:- Sa·. 
pr si·lcntt>, occupanJo-me de um dos 
m.ics de que os dominadores tém lau· 
ça•lo rualu pu ru gahu:doar adeptos e 
pagur serviço~ eldt • .r.Ies, recordo-mo 
do repto que 1110 rvi dirigido pelo meu 
sympathicu ami g~>, o ::ir. 1.• secre-
tario . .. 

O Sr. A. t:esarlo: - A provocaçilv 1>ar· 
tio de V.Exc. o Sr. ~11oertano de Resende ... qualhlo, 
na primei ra discos~lio deste 1114!~ano r•ru-
jecto. •·U dilll!era em aparte, o a un<lu o 
meu dist mcw •unig•> e lllustre cqllega 
da oppoalçto,Sr. M. Fulgencio. que o go-
verno toro olistwguao.laJ cow noJUtjbÇOds 
e condecoraÇÕ-.!S aq uelles d'eo tre us do 
seu partitlo que, a anda procedendo cri-
minosamente, t.rahalbarâo tle anutlu a 
ll&rantir-lbe o trlumpbo nas camr.uuhus 
eleltoraes. 

o :>r. J. Luiz: - Muitos desses cuallle-
coa·~tdoi ell • con~erv11dores. 

O Sr . Moretzsohn·- lsso não vem ao 
ca o 

O Sr. J . Lui.; .- Mas si o governo •Ó 
ddU condecoraçõd ' a criminosos ... 

O ::;r. X. aa Velgu :- 0 nobre orador 
"'""de cuodecora~ôas !X)r serviço> uhH· 
tores. o Sr. 5e,;erlano de Resende:-Acu-
diodo como disse, 110 desaBo tlu meu dag· ' . . no amigo, confi rmo quanto enunc1t>1 eu· 
Uo: é verdade, o guveroo tem t irado 
llv wf• e olus Jri'UÇllo. de que dldl o~. a 
pagu de serviços eleitcraes;e tem-se tur-
natlv alé CUIIi!'IICil de CI'IDIIOOSOS (l'iâO 
opotudúS da maioria). 

o Sr. Drum• n1.-Libello cont ra elle. 
O Sr. Seoeriano de Resende:-Seriu 

por demais longo rerer.r os notnl& do 
quantos forllo gala a·dondus. 

O Sr. S. Fen·a.z:-lsto é que seria 
bom. 

O S•· Severiano de Resem:le:-Eu-
trctaoto, nllo posso deixar de declinar 
certos nomes ptu a sa tosrazer ao meo 
noba o collega,::ir 1. • ~ecretario, e con-
vencel-o de que nllo fui temerar10 
quando emitli aqueUe juizo. 

O Sr. A . Cesario:- V . Exc. tem 
recursos capazes ~provar tudo. 

O Sr. Severiano de Resende:-Co-
meçaaei por um daquelles cujas proe-
eas ja Corao referidas nesta casa. 

O Sr. Drumond:-Tcmos repetição. 
O Sr. M oretzsohn:- E por isso deixa 

de ser vertlude 1 · 
O Sr. Severiano de Resende:-V. 

Exc. ja pr~vê )Iara onde me enca mi-
Slho, porquo ~Qm consc!eocia da iro-

ccdoocia da accusaçAd q ué vou futrr. 
O Sr. Drunwn.J:-0 que prevejo é 

que V. Exc. vem t·epetar ract. a em 
falta do mat~rill nova. 

Os,·. ~everiano de Resende:- Nilo 
tanto assim. 

O Sr. M. Fulgencio:- V. Exc. , 
qu:utdo ~slá ua troiJunu, n!lo guotu du 
11par~s. entn:tauto nAu deixa ean IJUZ 
o~ or •• dorell. (Risadas). 

O Sr. Drt~mond:-Nao estou con-
VO f'tiK udo com V. Ex c. (Risadas, apa,·-
tes). 

O Sr. Se~:et'iano de Resende:- Peço 
nos aueos nobres col:egas ol\u mo au-
tera ompâo, creio que tenho dt re•to à 
sua beuevoleucia, sou novo nesta Clloa, 
oâa teuho o bab to da trabuuK e os re-
I etidos ap.trtl!s podem purtubar -aoe o 
f~tz.,r que J •~:rca o fio d., miubus idua:s. 

O Sr X. da Veiga:---De111uis,a cou· 
v~r~a du Sr. Drumoutl é suspeatu, vvr· 
que o-tâ Kpaixuuadu pelo governo. 

O Sr. Seve1·iano de Resende:-·Ficou 
provado aqu1, Sa· presidente, que o 
llucbur&l ll!nncro Fernandes fubalicou 
o uli.tnmentu eleitoral em Minas No. 
,.a •. tA poaados e não apoiados). 

(C1-uzào·se diversos apartes). 
O Sr. M. Fulgencio:---Ahi estllo os 

documentus nu mesa. 
O Sr Drumond:- -Que nada provao. 
O Sr. PresidenJe:·--Atteoçllo, a·s 1 
O Sr. Se~:eriano de Resende:--lsto 

foi, CHL~lmeutu demoo~trado e pro\'udo 
pl•.os 1.agnos representante3 do 14. • 0 
1~.· tlasaractos. (Apoiados, ndo apoia-
dos). 

Varias representações foram, em re· 
l~çilo a este gravíssimo r11oto, darl-
l)ttlu~ ao governo•, acomponbadas alo 
d\lcumeuutus irrc(raguveis; o, em voz 
do .~utlu i~to servir pura que fo~~e 
pu nado Hquclle bacharel, vroduzio con-
trario resultado, as, igoalou-o com di-
reito a ser galardoldo. 

O Sr. M. Ft..tpencio:-Como roi. 
O Sr· SeveriatW de Resende:- Da 

factof depo:. da. campanha eleitoral, 
cu~l!U exee~va . da provincaa, di-
r~ iiiimo do ampera~· porque muito 
Jonge chegou a notícia 'tios esc:~ndalo
sos feitos do ~olebre bacbar~l lgnacio 
Fernlll)rles, toa elle nomeado JUiz de di-
rei to da importan~e comarca d(l Rio 
Novo. 

O Sr. Drumo11d:-Uma das nomea-
ções muis dignas e mais acertadas do 
ac1 ual governo. 

O Sr. X. da Veiga:-Uma nontt!aç4o 
de_:sgraçada. O Sr . lgoacio Fernaudus 
fo1 •FeDas um cabo eleitoral. Tenho 



• 

em meu pxler uma cart.l oscripta por 
olle, doclarando que na eleiçllo de Mi-
nas Novas t rabalhou a morrtu·. 

O Sr. D,·umomi:--Trabalhou como 
p11rticular e ndo como juiz. 

O Sr . .V. Fulgencio:-Era juiz aUi. 
O Sr. S. Ferraz:-E quantu~ juizos 

nllo trabalhar.lo n favor dos ~:onsorva-
doros1 · 

O Sr. X . ela Veiga:-Aqucllo é um 
juiz quo se gnba de ter trabl lhado a 
morrt~r uo pleito eleitoral! 

O Sr. Presiclellle:--Attonçllo! quo•n 
estâ curo a palavra é u Sr. Sovoriano 
do Resendu. 

O S1·. Seoar&ano de Resencle':-Dei-
xando de r eferi r outrus factos ruuito 
conhecidos na província e ja dtscu-
t tdos nesta as;emblca e que .PrO>ão 
ir. saciedade quanto o gover no tem 
aido sol icito em premiar os cabos 
oloitoraos, vou especificar somelhnntes 
casos, uccorrido3 na minha cidade na-
tal, a respP.ito dos quaes tenho (tleno 
coohoc'manlo, nilo aventurando senão 
o juizo que se ft t·mou 1111 verdade e 
quo oslà gravado na consciencia pu• 
bltC.'\. 

O promotor publico da comarca do 
l~iu das M ,rtcs ... 

O Sr. J Lui:;:- Do quem V. Exc. é 
inimigo pessoal. 

O Sr. Selleriano de Rescnde:-NAo 
tenh•J motivos particulare! , que me 
tornem suspeito om relaçllo a osso 
indil• id uo; e nem V. Exc. poda ar-
rogar-se o papel de juiz, quoren'do jul-
gar rio movel de minhas acções .. . 

O Sr. Drumond:-A iniml:!ade é 
muti v o de suspeiçtlo. 

O Sr. Severiano de Resend<J:-Esse 
promotor rabula, sem proçis:to e sem 
illustraç o ..... 

O Sr. J. Lui.;:-Muito intelligente. 
O S1·. Seve1·iano de Resende:-'l'al 

intelligencia foi bom aquilatada 
pelo Sr. Dr. Guimariles. 

Esse honrado ibornl de S. Joa:o 
d'El-Rey. as qualidade~ 
mor aes dll qna me refiro, 
di!se quo aclividade de 

al'~te de.cadéa. t 
Sr. Luiz:-Qaando lho disse 

mo1 
O S1·. Severiano de Resende:- Nil.o 

posso precisar a epucql\; porem e~te 
juizo foi prorerido sem rebuço e em 
occasillo solerou e lugar muito. pu-
blico. 

O Sr. João L1d~:··E' um cidadão 
mui to dislinclo. 

O Sr. Seoe~·iano de Res•nde:--V. -

. H67 
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Exc. sabe que um iudi vidul) pode-. ser 
di$lincto e a té adquiri r celebridade 
pur muttos e d•fforenteá modosf-!osé 
du Telhndo, esse bandido,terl'bt.ds. ~
portantes províncias de Portl;lg~l,,J.or
uou·se multo nota~ol e temi4P. .. ..por 
autu arriscadas .façanhas;- V. Exe. 
ntlo ignora que é o nome do~te••heroe 
aquello pelo qual é conhecido geMl-
men te ~sse clistinclo cicla~. 

O Sr. João Luii::..S:IO os inimigo3 .•. 
O Sr. Seoeriànode Resen<.te:...:.Ener~ 

gume110 político, atra biliarÍO 9, ranÇ!J· 
roso, esse promotor nao po~a ad~oga,r, 
como o deve, os inter esses. da ju~hça; 
abusa du cargo e aerv'e·so !le,ll~ .q.u 
pnra defender amig69 ou para·· per§e~ 
guir adver•arios. . · " 

Entre diver~os factos que•demons· 
trtlo este asse~ to. sobro:l3ho a fuga do 
Importante criminoso Cassimiro· Mofei.; 
r a, quo se e vadio pulp., por,ta 'pri'liclp~1 
da cadea de S. Joao d' El- Roy, levà'à,~ 
do comtigo ll companhelros.da pr,i.Saõ; 
facto este no qual todos enxorgatllo a 
connivencia do promotor com o e&J:® · 
roi ro, ou por outra, a oplm!lo publica 
indigitlu nquolle funccionario como o 
quo facilitou a sortida dbs 'Criminosos, 
qt.:e para se porem a salvo tiver:to de 
vencer tres portas e passar pelo meio 
d1 guardn, sendo para notar ainaa 
que tal ac·m~cimeoto, resliaando-se á 
alia noite, somente se tornara publico 
ao amanhecer, quando qualquer pro-
videncia para captura era Dulla. 

O St·. M . Fulgencto : - Foi escanda-
loso isto I 

O Sr. Joào Lui,;: - Oade as provas~ 
o S1 . Severtano de Resellde : - Nllo 

alh as pro,· as directas o lestomunbaes as 
que muitas vezes nos levam à evidencia 
dos factos : têm lambem multa força e 
conseguem elucidar os acontecimenJ,os 
as provas circumstanciaes; e na quás-
tt\o de que me occupo, taes sito as cir-
cumstanclas, que provam demais contra 
o promotor publico da importante co· 
marca do Rio das ~ortes, porque, alllm 
do facto de haver elle, poucos diàs antes 
do exercício desse cargo, sido pa'Ctono 
do Casimíro Moreira, em aeu primeiro 
jnlgarnento; depois da fuga desse impor-
tante críminQ!W_, a.,pareceu .na cí~de 
um portador, por este' enviado aQ or{rlo 
da justiça public,a, CIIGl um IIUhete q·ue 
fui lítio em vn.rias casuí(~fl) é Ílo 
qual podia désse pi:ovitlenc!as, alllil 'de 
quo as roupas que havia deixauo fia pri-
silO lhe fossem entregues I 

O Sr. M. Pulgeru:to :- B' escandaloso/ 
O Sr. João Lut.. ;7 SI ~o bilhete ex-

istisse, V. Ex. ja o ter1a publicado no 
dra~o. · . -. 



O Sr. Sel)edano de Resende : - O 
Arauto nlo deixou do noticiar este lac· 
t ; citando até o nome do Impor tao tes 

· Delf•l-::iantes: que leram o bilhete ; nlo 
· jlo~tlollllo: todavia , o~er IJUbliçallo, porque 
• nao podia apro!Jr l.ar-me t.le um bilhete 
\fU" nl\h w11 Jl_8r tencia .e que foi entre-
guo ao 111 om_otor, a ,quem fura dirigido. 

O :;.,•. Drufn(m(t : - A accusaçAo é tllo 
gra~. que V. Ex. uAo deveria s6rvir-se 
lla írrmúhldade.de que goza para fazel-a. u Sr. seoerurno· de 'Resende : - Esta 
a~co~<~~çlb, é:,o'ilio ja o disse; foi feita pelo 
A~auto de Mfnas. 

O S•·. X da Veiga:- E o orador nunca 
re~uuu llumte ·da responeabllldade da 
IICCUSIIQAO. (~fad()&J, · 

O ::Jr. Drwm<!f'á : - E assim .!ovo ser . 
O S1·. Setiertàno de Resende :-E ape-

sar .Je tudo quanto ah l fica expooto, Sr. 
presiden te, não ~ó o t•romutor fui a•é 
hoje l:unservaao nss:lll cargo. com prete-
ríç:\•1 de mÍll tM IJreten.ten tes forruallos, 
r.nmn ah d ', sem habilitações preciaas, 
fof nome1.do lnspec:toJr da lnetr ucção pu-
b u;:a nnqu Ha comarca e logo de11ois 
CoJnt.IO<..'OI'&dO I 

(C,·uzaJn-se muitos apal'tes). 
Out ro espoleta eteítoratvremiado pelo 

gJvo~rno por serviços 'junto A~ urnas foi 
u 'ex-delegado ole policia de S. Jo:lo t.I'.EI 
Hey. Adtun~o O<>usalves de ASsis. com-
jiarsa do promotor, homem de todas as 
corutpn!l, e que nem mesmo tr .. pida 
tlinnte d'o :;acrar io da ram•lia! 

O Sr. J. L'Utz:- Porabi V. Exc. vai 
lllal ... 

O Sr. X. da Veiga; - Vai in.Jo muito 
bem. o Sr Sever·iano de Resende;- Essa 
co~leberl'im:~ autoridade, nas vesperas 
de uma eleição, por. em scena a tram'a, 
e:~snrada para produzir o afastamento 
e o terror; não contentou-$e em fazer 
prlsl:ls~ lllPgaes; com todo apparato. â 
frente de tr1nta e tantas praças, mar-
ch .. n•lo a toque' de clarim o com espin-
g •rtla3 dt~ b~tyonetas cal alias, in vadio e 
va rejou Oi aposentos do Dr José Mou-
i·tlu, u me•liC<I fllltlular, a casa de resi-
"oncla do respeitava! ciuadao Antonio 
1 •nacio Sou to .; a proprieclade do obscu-
1 ~ orã\Jor; qne ora occupa a attençAo 
.testa a~'er:rlblea . o Sr. X . tta Vetga: - ls to foi simples-
mente uma infaml&l 

o :ir . Se11~tano de Resende:- 0 ou-
sado àgeute 'do g11veroo liberal. com a m l~!wfreada tropa, nAo se satisfez 
em ·~.!\~~ !\. ~roàa busca unlcamen-tê d 'olllíioà'i do · Arauto ctt: Minas; vio-
lou' os lj.Uartos particulares, varejou a 
pror•ria c1marã dá famllla e nem pou-
pou o~ lelto;s, 'cujas cobertas er iO le-
Y&otadas â ponta de bayonelas I 

O Sr. T . da Molta: - E' uma lnfamia! 
O'St:. SeDtriano 'de Resendt:-E todo l•'o •c (" Z, Sr. presídeote, aem appareo· 

cia IPgo.l, sem que precodes:su ,lenun• 
em, que désse pretexto para tllo vio· 
lento acto; lirmando-:;e a aulorhlade, 
que ord11nuu e executou taes buscas, em 
um Slrnples- co,lsla- do se achar alli 
homislado um deser·wr! ' . O :ir. 1/. Ftugencto:-Quando om s. 
Jollu .. •gi-Rey se dbr4o destes facto3, o 
que ucl.tutecet'la nus sertões? 

O Sr. ~ everiano de Resende.-!'; es-
tu autvril.hule, quo consentia a inda que 
um mHgoto de capaugas mal intenc:o-
naJos v•g assu minha caso, no i lo e d ia, 
durante o pleito eleitoral; quo tanto 
celd•risou-se pulo arbítrio e quo, alem 
de tudu, ô bowem vicioso .... 

0 S1·. J. Luiz: -'v. Ex c. u o me no~ 
proprlo para accusor esse cidadão, por-
que e seu inlmigu. 

O Sr. M . Fulgencio:-D&ta manei-
ra n~o $e podo fallar a verdade aqui; 
logv vem a , uspeição. 

O Sr. Seoerúmo de Ruende:- lni-
migo pessual1 A lo i c~>tabeloce as ca u-
aa$ do susptliç4u e naniJ uma do lia$ ma 
pvdo s~ r 11pplicada em rduçâu uo indi-
violuv, de 4ue se •rata. 

O Sr. X. du Veiga:- E todos nós •le-
femu• ser iuiwigo$ d'aquollcs que· pro-
cedem mal. 

O Sr. Seve~·ia110 de Resende:-E~sa 
a u t . ., i h. do policial, quo foi compuJ lido 
a la•·ga r u vara, es.m!lgadn lklb o peso 
doJ fl tlu:ulo, ro· depois galardoada pelo 
Sr. L·1fHyuLtu com uquillo, que era 
cmhtulltu objecto de suus pruoccupa<;aes 
e com que ~onbava clesJo muito: o peo-
nacho de tenente coronel, com que se 
eu fui ta nus procissões! 

O Sr. J. T.uiz:-E com que V. F.xc. 
tamb~m tal vez sonh&S.$o. 

O Sr. Severil.lno de Resende:-l!:sta 
cadeira, que occupo, é Ulo elevada, que 
o~o pude tocar- lhe os pés o mal$ com-
pridu pennacho; e nilu sei porque nAo 
pu•le;se aspirur a essas bourarius, uma 
Vl't que suu cidadão brasileiro, no ple-
no gozo de i rei los. ... 

O Sr. emos ainda de • ser coroneis. 
O Sr. Resende·· Nilo 

nl.a a· pena, nutrir tal 
preteoÇ!Io; os postos da rda nacio-
nal baratearllo-se tnnlo o clescerllo 
a procurar g~ule de tal ordem, que 
aquollo que se presa nilo deve ambi-
cionar taes distincções. 

Por estes factos, Sr. presidente, se 
vli que o partido liberal, sem l-lcmen-
tos reaes de vida , precisou de meio• :Jr-
tlficiaes para éoosolidar a situnçllo, 
~ue in~ugurara; e asaalariou adeetos Q 



nJhesões parn nssegurar a posse •lo po-
der. (Apoiados e n4o apoiados). 

Ao emvez do partido conservador, 
quo, sem uuda promotter, sem s<~cudir 
o chocalho das graças, com que procu-
rAo os democra tas emba1r a credulida-
de publica, tem altondido com pruden· 
cia e relltt:<do as asp1raç<les do palz. 

O St·. S. Ferra;:- Não usarão rles-
S !S meios, usarão de outros; por ex-
emplo: estradas do forro ... 

O Sr. Sevet·iano de Resende: - 0 
nobre deputado, sem duvida, refere-se 
a o.i>as prumessas de estrad&s do fer ro 
para este primeiro districto, por ocoa-
sillo da eloiÇilo do actual ministro da 
guerra, nllo é assimf 

O Sr. S. Fet-ra:; dá um aparte. 
O S1·. Seve1'1ano de Resende:- SI'. 

presidente, o partido liberal, quando 
no poder, nllo foge diante desse phan· 
bsma, que em sonhos lho apparecia 
n11 opposiçllo,afil igindo-o como ho1·rl vel 
pesadelo:-o poder pessoal; trar. bem 
o;covada a farda e bem brun.dos os 
botões daquillo quo chamava l ibré do 
lacaios .• 

O St·. X. da VeigJ: --Stogundo o Sr. 
Si! veirn Martins. 

O Sr. SeveriatlO de Resende:-· Essa 
farda representava o servilismo, na 
opinião dnquelles que actualmento a 
cn\·crgJo garbosamente. 

O St·. Drumattd:- -VV. Excs. O>lilO 
atll .ctos por envergal·a. 

OS'·· X. da Veiga:-~06 conservA-
dores nunca a chamarão do hbre. 

O St·. Dt·umond:-Quem inventou a 
pbrase foi o Sr. Pinto Mo~cira. . 

O S ... T. ela .11 ol/a.- ·:\llo apo1ado; 
ou direi q uom foi. 

O S1·. Severiano de Rescnde:--:>lola-
vol é a1nda, Sr . pres1dente, a dilíeren-
ç, do linguagem empregada pelos 11-
beraes nas condições em quo os collo-
ca a fortuna ou a adversidade: no po-
der mansa condesceollonto, 
coO:o con \•e~ valido 
do rei; na transforma-se 
na fia Marat, acen-
dendo o • . , 

O Sr. . .Isto é muito !9r- , 
t e!. .. V. entãO não gosta do reil 

O St·. Severiano de Resende:-NAo é 
isso o qus se pode inferir de minhas 
palavra~. Se mo exprimo com certo 
arrebatamento, é devido ao meu tem-
peramento e ao defeito do ser muito 
franco, oll.o conhecendo a arte do fll· 
zor sopitar impross<lss. 

Nos dez anno~. chamados do ostra-
çlamot DIO r~dilo occasilo OS esfor• 

çados campeões da moderna democracia 
do levanhr poeira e de mostrar seu 
e:npenho em doar-nos a maior somma 
do garantias; nas praças, arma vão-ae 
as tendas, levantava-se a tribuna e 
a li i o~ nd vogado~ do povo, inventando 
calamida,Jos e com ~studado exagero 
colorindo do negras cores o 9;9tado de 
nossas co usas, procura vllo desacredi-
tar os mais eminentes es tadistas bra-
Sileiros, & quem chamavão do ineptos, 
nllo doix.ando até de ferir-lhes a iln-
maculada probidade, esquecidos de 
que tocavllo no patrimonio nacional, 
quo todo ci•ladão amante de seo paiz 
uúve,com nobre orgulho, cautelosamen-
te guardar . (Muilo bem; apoiados ela 
n.inoria). 

Nos cafés, nos theatro~, nos janta-
res hav ta sempre opportunidado para 
n discussllo da publica administraçllo, 
para a propaganda e para exbibi~.a:o 
do pompo;o progrsmma. 

I~' esta a hist.oria do 1868, q unn-
llo os liberaes, deixando as redoas do 
governo, forâo·se tiCIIStellar-se no Clwb 
da Refo,·ma. 

O Sr. A. Ces<P'IO:- Essa epocba de 
1868 é muito bonita. 

O S1·. Severiano de Resende:-D'alli 
sahio esse llrado ameaçador, esse bra-
do de guerra:- Reforma ou RevoluçAo! 

O Sr. X. ela Veiga:-E nao fizerilo 
nem ullla cousa, nem outra. 

O S1·. Severiano de Resende:-Des-
pei tados pela queda desastrada, clama-
r4o contra o estollionnto político, ln-
voctivarllo o poder pessoal; o depois o 
mote bollico foi glosado de varios 
modos durants esse período de pro-
scripç«o. 

O&·. M. Fulgencio: - Muito breve 
vilo repetir o ostr1bi1ho outra vez. 
EStão por pouco. 

O Sr. Moreüsolm:- A Hituaçao li-
beral ulá liquidada! 

O S1·. Severia11o de Resende:-As· 
sim se realisem essas previsões. S!to 
esses os votos do povo, quo ja estA can-
sado de seffrer o jugo dos regenera-
dores ... 

• • Em um mstante mudou-se o aiena-
rlo; a um aceno do, Cbri4&oviO,tot1-
d!rão os democratas • po.;'llllla DOite 
tenebrosa, a n.>lt.o dos rol!l mÍI.IJPs, 
ontrar!lo pelo portao da quinta impe-
r ial e afanosos se apossarllo do poder. 

Quando livertlo de apresentar-se à 
naçllo, não tivorao, para oft'erecer- lhe, 
o rol de promessas, pois o h a vilo per-
dido e~ caminho:-~! era o aÇ!IdameA· 



t?, a soffreguidlo c••m que Pubirilo 
pelas escadas do poder I 

O Sr Drumond:- VV. Exc~. ostllo 
tdUi.;tcs f Oo' varrel-as. 

O Sr . i\{ orel.noltn:-&!tllo sujas 
entllo 1 

O Sr . X. da Veiga: --Vao·ror o quo? 
O Sr. Drumond:- As escadas do 

poder. 
O Sr. X. da Veiga:-Quem sujou as 

escaoho>~ do podo o f 
O Sr. Drunwnd:-Ntlo sei. 
O Sr <:eceriano de Resende:- Cha-

maJus. contra toda1 na normas t:on· 
atilocionaes, a tomar a~ reJen~ da pu· 
blícn governança, quando o partido 
e DMervador csta\'a n11 auge da suu pu· 
jouoça, com adhe.ões furtissima• em 
ambas as casas •lo parlamento, tenJo 
a •h ido victorioso das urnas ... 

O Sr Drumond:- G'raças ás bayo-
netas e corr upções. 

O :::' ·· Severiano de Resende... era 
IJI'OCi•O quu O~ loberae~ invuuLa~sum 
elumentos, que lhes garuntissem u 
posse tio poder, que haviam tomado de 
II~SB hn, 

O'tthi o tr:stissimo espectaculo, pre-
senciado pelt) paiz, em quo de um ladoJ 
Stl via a Ojlinhlu •Ufl'ucntla pt:la f.,, ça 
nffi.:n• l em cunsorc'u com gtlnto tle liraçu 
a: u ·ado. e de outrn os comícios eleJ-

o d . tnra~~ t rausfurma•I09 em pun euwnou, 
palco on lo ~e der:tm sceuu~ Vf'rda.lei· 
r:lnamto horri1 i'antóls e proprias de 
b!cchanal. 

O Sr . Drumoltd:-- N«o diise is:o 
sua gente. 

O Sr. X . da V eiga:--0 omdor està 
ee referindo à eleoçllo de 187:!, quo 
foi realmente uma baccpanal. 

O Sr. Se11eriano de Resend~:- ·Nilo 
quero, S o·. i'resiJento, o seria por de-
muis to lt)ugar·me, desenhar o perf.,ito 
quadro do que se passou nessa epochu 
d, terror, ness1c; ochn em que a terra 
d<~ meu berço foi uma das escolhidas 
paru cnmp ' de combate, por ser alli 
pradomiouute o partido conservador; 
alem do t udo, porque todos us crimes, 
toda~ us violencias o o~candal·•~. de 
que eu"lo fo i thoatro S. Joao d'El-Rey, 
vicli!nudo o mau partido e privado de 
todas as gaJ:aólias e dir.Jit:~s, foram 
neàtá aMem'riiea tlelmen t'l descri plus por 
meu illu, t re collega do bancada, n Sr. 
Manoul Fulgeocio; e aproveito esta ~o
lemoe occasia:u p~ra em nomo d'aquella 
heroica cidade agrad~cllr A S. E~c. a 
bri lhante dcfeza que aqui produziu, re-
aal v ando os brios e propugnao lo pelos 
d .r•: t4s de um pvvo Q•.'bre, opprimido 11 

vexndo pela omoipotoncin dos domi· 
n:u.lores. 

O Sr. M . Fulgencio:-lsto me hon-
ra muito; mas apeu'as cumpri o meu 
dever como deputa•lu po ovinconl. 

O Sr. SevcriatiO ele Resenáe: - Sr. 
presidente, os meoo• de que se tinhao 
servido os inauguradror es da nova si-
tuação nao ba, tavao a tranqu:llisal-os; 
era obister representar ainda uma 
grande comedis, em que se faria crer 
ao )tUVO que atrave~savamos no,•a i•lade 
de ouro sob o governo regenerador. 
. Da enscenaçllo se incumbirílo espo-

coalmeute tres membros do gabineta de 
5 de Janeiro. 

O So·. Sinimbú, presidente do con-
sel ho, homem 'lUU ja havia provado 
q unnto cru iutrcpidu diante dos obst.l -
culo3 legaes (apozados da m inoria 
conleslaçdes da maioria), ou intuito d~ 
angariar as sympuohias da lavuura, a 
que promettia tudo, cunvo.:ou o afa-
mrtolu .:ougresso agricolu, ao qual con-
corr·orllt) de vario~ ponto~ importantes 
fazoudoi ros, por demais cre1ulos, con-
8un lo nus prom'lssas tlu goveo·no. 

O Sr. G. Penna:- Optimos servi-
ços pre, toJo asse congresso. 

O Sr Secedano de Resendc:- Nâo 
se fez espera r a desollusao de quantos 
acrtldotnéo na boa von tade do Sr 
Siu:mliti 010 relação á agricultura; ~ 
tompu se encarregou do mosrrar o r i-
dículo do tal congresso, em quo se 
prnmoltcu tanta cousn á lavoura que 
u té hoje espera recursos, o qu'o ahi 
jaz quasi aoiquiln~a e dotlnkando á 
fui ta do meios e de braçOs. 

O S'·· Drumond:-Os salvadoros do 
paiz estilu para subir. 

O Sr. Severiano de Rcsende:-A na-
çllo fa r. votos para quo tnl facto acon-
teça qua nto a ntes. 

O Sr. Drumoná:-No pao·tido libe-
ral nllo hn triotismo, não ha taleu-
to~ , nao ha pela causa pu-
bloca : t udo é do par tido 
de V. Exc. 

O Sr . de Resende:- 0 Sr. 
Andrade desempe-
nbandc-!e papel coubera 
começuu por despedir dn$ officinas d~ 
nr~enal de •.na r ínha. p~bros operarias, 
ficando morta~ fam ol rns r eduzidas à 
ponuria! 

O Sr. G. Penna:- Fez uma brolhan-
te adminis tração. 

O Sr . Drumond:-Apoiado. 
O Sr. ~ecerzano de Resenáe:- Bri-

!bante administraçau, que aasignalou -
ae pela eçJnomia de ralltos Q bananas ' 



O sr: G. Penna:-Ahi estilo as suas 
econ·omias na importaoci:s de 809 
e m \os. 

O Sr. X. da Veiga:-0 que á verd~ 
de é que pu r laes economias n!lo gos-
tarllo del!e e o alija'rio. (Apoiàdos e 
fl4o apoiados). 

O S1·. Severiano de Resenele:-0 
Sr. Gaspar Mar~ios, mais ousado do 
que seus collegas de gabinete, d i-
NU-se á honra dos adversarios: con-
tra todos· loS estylos, quebrou a 'olida-
r iedade dos governos, fez um memo-
rial infamante, calumníando a situação 
anler1or, pro~urou com bal11nços for-
jados a gosto provar quo os conser-
vadoi'N haviio esb11njauo oa dinheiros 
publícos, deixando a1 arcas do thesouro 
va.sl a~; quiz subir, fazendo degrdos 
da 1mmaculada • probridade de uota-
veis estadisw! 

O Sr. Drtmwrnl:-:-lao apoiado, elle 
subio pelos seos tálentos e invejaveis 
con hec unen tos. 

O Sr Seceriano de Resende:-Depois 
!I isto,os prute:;tos dos llios~1as, que su r-
gir4o com a aurora da regeneração, de 
estabelecer o credito nacional, melho-
rar as finanças e fuzer regorgi ta r de 
ouo os cofres publicoJ, sustendo el-
lo~S o paiz á beira do aby3mo em que :a 
a preCipitar-sei 

O S1·. X. da Veiga:-E é o proprio 
Sr. Gupar que h a pouco dias d.~~~ no 
~enado que a . situação estâ em !lqulda-
çllo! . 

Uma Voz:-A que vem ssso1 
O Sr. X. da Veiga;-E' para acal-

mar o enthusiasmo do Sr. Drumond 
pelo Sr. S•lveira Martins. 

O Sr. Severiano à-e Resende:- :-lao 
julgaram sufficientes es~es m":nejos 
p 1ra que confiassem no apo1o publico.; o 
S:. Siuimuú lembrou-se da bando1ra 
l .beral .. 

O Sr. Drumonct:- Que sempre sus-
te.ltou. 

O Sr. Severiano lU Resende ... que 
estava empoeirada a 11m canto da sala 
do Club da ReformarJ; 

O S1·. X . .-~~jb:-~ dospõtuao 
pode austenufr a bandeira l iberal. 

O Sr. Drumond:-Oca, despotal ... 
O Sr. Severiano úe Resende . . e des-

fralduu·a perante o pal'lameuto; o de-
moera ticu estandarto, porem. desfe~·se 
em p~dnços, deixando apenas o dístico 
- Eleiç!lo direda- ,preter.to daaasump-
ç40 e que foi appoll1dada a Idea mãe! 
(M utlo óem). . 

O Sr. A. Cesarlo:- Jsto -é aimples-
JDente poeti~! 

O Sr . .Drumond:- Está !e leiJabran-
do das campinas de S. Tolo d'El-Rey. 

O Sr. A. Cesario:-Du ver~aotes 
campinas. 1 • 

O Sr. Severiano ele Resen48:-S1·. 
presidente, . s6r·mp: hia preciso ll!':li.~o 
t~mp·,,so qutze~SIJ re l!!emqr,.r as p~~W~ 
c1as, quo se derlto, ent4o, es(orçanáo-
se o gabinete de 5 de Janolro por aeS-
empenh.lr-se da empreitada, de que se 
encarregara. 

O Sr. A. Ce.sario:-V. Exc. pode me 
. fazer um fnor1 

O Sr. Severiano ele Resenele:-0 q'le 
poderoi recusar ao_ nqbr,e depulado1 

O Sr. A. Cesario:- -{Wgo a V Exc. 
f11zer uma revista 4q, ~artjdo libe'r~ l 
desde 1803 até 1~8. ~sejava oq.vir 
V. Exc nest~ ponto. 

O St·. Drumond:--Seria muito. bom. 
O Sr. X . da V.eiga:-Porquel 
O Sr. Drumorni:-Nlocnmprehende!~ 
O Sr. Severiano de .llesencle:-Oral ... 
O Sr. Drumond dà um 'apa_rle. 
O Sr. Sever11mo ele Re$emle:· -Deixo 

tambe1n de l;lp,ràciijr, Sr. presidente, 
o papel 1uliente que, nessa empreita-
da, repre~entou a camara uoanime, 
essa <:limara inlt·ouvable, sobre a qyl 
foi atirado o epitht:to, com que pa:ss<>u 
para os fastos:-Camara dos servis ! 

O Sr. M. Kulgencio:-Ease ep:-
theto lhe foi atiradu pelo Sr. Gaspar 
Martins. 

O Sr. X. da Veiga:-0 patriota, 
que foi ha pouco precouisado pelo Sr. 
Drumond. 

O Sr. Drumottd:- Eu disse que elle 
te1!1 merecimeuto·e qualidades mveja-
vels. 

O Sr. Severia1w de Resende: - Alem 
de tudo, os elementos heterogeneos, 
reunidO$ a formar o gabinete de 5 de 
Janeiro, mais tarde quebrarllu a so\i. 
dariedade e no horrivellabydnlho das 
mais desencontradas idf!as forll.o ~n
co.n~ar o IDIDu1o os mais . estr~n9os 
miUIStros ....... 

O Sr. Silveira Martins, ousado tri-
buno nas refregas da paiavra, fol cahir 
na valia, de que tanto !aliara, sobre 
o cadaver do Sr. Andrade Pinto; o 
Sr. Villa Bella cahio tambem o nem 
houve um signal qlUI lhe marca~se 
a jntida; e o Sr. Leoncio dê Cat'~O, 
o jovon u impetuoso sonhador, apo1õgia-
ta da cremnçao ·de Clldavore.s,foi despe-
dido Cilmo amigo Impertinente. . 

Com novos · officiaes vretendeo 'o Sr. 
Sinimbú, velho ~estra d obru, dar con· 
ta da empreitada. 

S.bfmos todoa Clllet t.s dlftlcullla~e. 

• 



que de todos os ladoll aurgtam a emba-
l"'91r o governo, veio jtntar..so a de. 
crença publica e a desill uaao. 

O povo vio o resultado pl:antasmngo-C 
rico cJus retumbantes prome~sus; os dt~-~ 
p 1 dicios appareceram em larga escalo, .1 
o plltro'nato e o nepotism, deram se as; 
tu0.\1~. (Apoiados du minoria). 

O Sr . .Drumond:- ·V . Exc. está fa-
zendo R historia do puaadu. 

O Sr. Set~eriano de Resende;- O:s • e-
cursos do pau se exbauriram, reparti-
d.ll! pclw •1ue negociavam com a fome 
e penuria de nossos irm!los do Ceari, 
pruporc:onando a seeca dessa infeliz 
p rov íncia occasi!lo de se en r iiJIIPC~>rem 
os amigns e protegidos dos coryphcus 
da situaçlo (apoi!ld s da minoria) ...•. 

O Sr. Drumond:- Sllo thcses ge-
rae~; vamos o,s Cactos 

O Sr. Set~erwno de Resende ... senclo 
iad igi tado~ pela ' pinil o 1•ublica os la-
d··l1es de casaca e luoas de pellia~, na 
v ll •···~o ale um ministro regenera·lor. 

O Sr X. da Veiga:-Apoiado, a 
p:.r11so é do Sr. Leoncio. 

O Sr . ~eoEr.ano de Resellde:-·-Eu-
tao, ja não e ra o grito da nppuslçilo, 
q ue se ouvia, proftigandu taes escau-
dalos, era o povo que S<t cungn ga.va 
DAS fraças, apost r opltando os ttesigoa-
dos da poli c· a , apupando os ministros 
e atirando-lhes pedras !. .. (Apoaados 
da minoria; ~X.ntestaçl1es da mc.ioria). 

O :!r. Drum01~d:-E' llloV\1 i·to! .. 
O S1·. Sereriano de Resende :-~ram 

os proprios liberae.s, e dos mats proe-
minontes, lano;andn em rusto a seu~ 
amigos os desmandos o orro~ .. . 

O Sr. Drumond:-Porom o ao se ar-
ran::arao balaustradas n'll camara para 
bater nos proprius co- rcligtona rios, 
como ftzet am os Srs. 

O S1·. Seccriano de Resen:.'e ... eram 
prcstigioFOs chefes liberaes, mandando 
q u u o pre~iden to do cun~el h o se fosse 
sentar no banco dos reos, corno bancnr-
N~u.to; ora , em fi m, o Sr . Silveira Lobo, 
clt~mando-os de farcistaa e pa tuteirus! 

O Sr. X . da Verga:-lsto con-ta dos 
annaes. 

O Sr. Drumond:- 0$ annaes acei-
t!o tudr. 

O Sr. X . dtJ Veiga: - S6 rE>gislram o 
que os oradores d izem. 

O Sr. Severl4no de Reseru:Ce:-Pare-
ciu, Sr. presidente, que a providencia 
cornprazla-se em lazer que ao voltas-
18m contra os liberaees as armas de que, 
na o hnia multo tempo. ae servi rllo na 
ce 11bre campanha da calumnla. 

Um 41a prete~derlo ellu escalar o 

poder, plsatldo sobra a lmmaculadn re-
putaç&o de um notavet estadista; a ca-
tumnla. IJlle levantava poeira na~ pra -
ças, transformou-se em rnptll e submdo 
ao alto pedestal,onde se achava co !locado 
um dus mais nobres tmtl'imonlos nacio-
naes,tentou mordtH'·Iho o càlcanhar ... 
(ndo apotudos; vivas l'ectamaç6es). Nao 
vingou a obra da lnlquidade, a probi-
dade do grande e venerando parlamen-
tar, alvo a que atira\·ilo os calumnia-
dores, encontrou fortes defensores en-
tro os maia esforçados chefes liberaesl 

OSr. Drumona:-Nânse amesquinha 
assim o nome de um mineiro iliustr t>. 

(J :S1· H . Sales:- V. Exc. nAo pode 
U>Ur cessa linguag~m .. . vai ·mau cami-
o 1111 ... 

O Sr. Sellertano tle Re~ende:-Eu digo 
o que me parece; e w tenho para jul-
garem-me a província ll o oloitorado, 
que para aqui me me mandou, e que de 
certo o;lo me elegeo para vir lisoogear 
o g· verno. 

O Sr Drumond:- Deixe as allu~ões e 
s~ja r, a oco. (CI'It::do-se apartes enl!·e a 
mator ta e mlno>·ta). 

o Sr. Prestaente: - AttençAol os no-
bres deputados tornem suas notas para 
redponllero m. 

O Sr Selle~·ta'w de Resende : - Como 
todus o' governos que vivem do arbitrio 
e da \"loleocia, o governo do Sr. Can~an
, llo •IP Stnimbú baqueou afinal. ... 

O Sr. D• umond dâ um aP.arte. 
O Sr. Ser:ertano de Ruetíde :- Acre-

ditava-se que a llituaçao liberal estava 
mor·ta, e que chegado era o tem pu do~ 
reedl6cadores subtrern ao poder; tentou-
se, porem, nova ex periencia, e foi cha-
mado o Sr. Saraiva para organisar D0\"0 
gabinete, congraçar a 11rey e effectuar a 
reforma eltoitural.. .. 

(Cru;;am-se apartes). 
O Sr. H . Sales dá um apsrte. 
O Sr. X. da V ctga : - O orador disse 

mono.~ duque teem dito os Srs. Sih eira 
Martins e Martfnho Campos. 

O Sr. H. Sales: - Por conta delles; 
nós protestamos contra e~sa llnguAgein, 

O St•. X. da Veiga :-Lingu&g4!m peior 
tem s ido usada; pelos seus correligloua-
rlos no parlame1uo. (H a muitos aparle~t 
da mawrta e naJttori4; o Sr. pru{denle 
reclama allen.lflol. 

O ~r. D~~uaca ae usou aqui 
de ta excesso de llnguaJI!m. 

O Sr. X . da Velga:- Nl o podem fallar 
do excesso de linguagem. porque seus: 
chefes, no senado, sao os mais inconti-
nentes, 

(Cruzam-se vartos apa1·tes). 
O SI'. Presidente :-A ttençll«' I A con-

tinuar a discuss!lo assim, suspendo a 
sesslo. 

O Sr. Seve~'fono de Resende: - ::.r. 
presidente, estranho a suscepllbilu.lade 
da nobre maioria, tan.~ wala quep ~o 



~~~~,_~,. H,S 

~inha lin~uagem est4 muito longe da de ospirito parlidario com que:>. '· _ 
Vtrulenta linguagem úsada pelos chefes deu ítà :f ~:e ll"teraes DO parlamento nacional (apofa- . ' procu D O para 8' COD~CU ilo 
dOI) ; as eJpres.•iJes mais duru. de que grande commettl~onto a collaboraçiO 
me tenho 1ervido no presente t.lebate, as dos chefes d~ par~tdo conservador. 11 , 
tenho pel!ido empre!ladaa a esses parlar O Sr. J. Luu:--E no emunw foi 
montare~. para aprec•ar a slluaçAu jul- accusntlo por "V. Exo. no seu Arauto t 
g.tt.la pelos propriusliberaes.... Q Sr. Seoeriano d6 Rênnde: .. Abi 

O S1·. Lemos:-·V. Exc. ba de ter res· vem V. Exc. · clíam&,~:-me para um teri 
P005taSrca~l; _., . . N · r eno d'onde 111'9 ~ou de6Yiando! isto 

.... , .. fliC', .... -- os provoclto a re- é provocar me a · d' 'd\J o A · tallaçoes, h!o de ter resposta. • · - 10 !VI ar. rauto 
O Sr . Presldellle:-AttenÇio,Srs.O re- nunca regateou e~ugtos ao uobre pro-

gimento prohib9 os apartes. : ood.er doS~. Saratva, fornou-~~empre 
O Sr. Le111(U:-O regimento probibe saltento entro oscollegar de minlsterio, 

lambem usar-se de certa llngoagem na que contrarravam o elevado proposito 
tribuna. do choro do gabinete; .porque é sabidô 

(H a outros aportes). . . q.uo o Sr. Dao~s age,iiou o trlumpho 
O Sr. secerÚUIO de. Resenac.- Eu pe- ltborul na Bahill, ónde poz etpecial~ 

ço â V. Exc., Sr. prostdonte, que garan- mente a magistratura em contradança 
ta·me a palavra. . o Y Exc. u:t1.1 ignor4 que pará' ·~ 

O Sr. Presidente.-- Peço aos nobres pruviucia 0 s LI 0 · ' to ~ · deputados que oao doem mais apartes; . • r. ma nar ·e~t"""to 
tomem suas notas e respondilo depois. ctrcu!ares recommoodando candtdll.tos. 

O Sr. Drumond:--Darel apartes todas (Apoiados). . .. 
as vezes que da minoria partirem pr~ O Sr. Presiàeme:-Peço ao nobre 
vucaçõM desta ordem, e sujeito-me às deputaoll.l quo dirija-se á mesa. 
coosequeoclas. O Sr. .Drumond:-Ha de ter res-

(Cr::llo·se va1·1os apartes). posta com ·os pingos nos i i. 1 
o Sr.Seoerlano de Resende:--V. Excs. O Sr. Seoeriano de .Resende:- A6· 

pretendem por ventura ametlrontnr~me1 na!, post tantos tantos~ · labores, foi 
Querem tlrnr·me a. liberdade da lrtbu- promulnada o!ssa le' q · ••. oa't Ni\o o consegutrllo; a~ul sou forte, " 1• ue prorne •• ta 
pela força do eleitorado '}ue me elegeo e nao só reform&r os costumes, fa-
de quem me tornarei ecbo nosta tribu- z~udo desappareccr essas lutas fratri-
DJ., proftigando desmandos e fazendo ctd~s, de que erlio palco os com!cios 
ouvir os queixumes dos upprimidus. &lettOraes, como tambem garantir a 

o Sr Drc,mond:-Nilo apoiado. oiu- livre manifestação do voto. 
guem quer tirar-lhe a liberdade da trl- Executand•,_se· n lei, correo placi-
buna. Dlscutlo em termos. . da e regularmenle em todo o imperio 

u S1·. sevet·lano de Resende:- ranto o alistamento do eleitores notand~ e 
barulho, por causa ~e uma allusào, ":a apenas um ou outroJ'uiz p~litico s 
qual vlrllo desconstderaçilo a um amt- h • que, 
go! E a honra do Sr. Cotegipe,desse v e- na:o ~ompre ende:!do ~ altur~ da gran-
nerando estadista. de nada val1! (Apota- de nus~llo, q~e lhe tocumbta dosem-
dos eüJ mlnQrla). V. Excs. Ulm a tribu- pooltar, desvtou·se da senda do justo 
na,occupem-oa e respond4~me. (Apofn· e do honesto. . 
aos da minoria). O Sr. Moret.=so/m:- Apotado, a m:t-

0 Sr Drumoncl:--Havemos de re- gistratura quasi em geral procedeo 
taliar, ja que nos provocaram. bem. 

O Sr. X . da Veiga:-·A tribuna é O S.-. Sevc-iano de Rescnde:-Ch:t· 
livre. o orador está no gozo de um di- roaclu o povo aos comlcio! para tan'ibem 
r ei to que lhe cabe.,(Ha oarios apot•lcs). cullabora r na grande e rogeneradora o St·. Prcstdelttt>-Eu chamo os Srs. obra, procedeo de mlldo dtgno, nllo des-
deputados à orde!D. luzindo os foros de sua civilisaÇio e 

O Sr Searuuto de 'Resen~;-Cha- mostrando-se oa altura de seos direitos 
mado o Sr. Saraiva para organisar o e deverbS. (Apoiados). 
gabinete, Sr. p~esidonto, u not·mas ~o Conclui~o o p\~ito eloit?ral, no qual 
governo se roodtficaram; e a prudencta o Sr. Saraiva vtu cumprtdos os seus 
0 tino de S. Exc concorreram a tornar votos, derrotados mala de um de seus 
efficates todo.s os csforo<~.s tende11tes a collegas de mlnisterio; a expeotaüva 
r ealisar-!O a reforma elottoral. publica voltou-se para ·n camara' dos 

Força é confessar que este eminente deputados; corta de vor ali i acatada 
estadista portou-se ~e modo a tornar-~ a jusllça e ~lva a n?va reforma. 
benemerito d.a patrta, nao ao por coos1· Nessa oecutao res•gnou o poder o 
dera r as qnestõet sob um ponto d6 vi&1a Sr. Saraiva, quando a no.ÇI(o ainda ex i-
largo e fa\riotieo, como f8la iaen~o (ia do patriotismo de 'tlo eminente ~ 

• 

• 



• 

tadllta o comple mento da gaande ubro; 
sendO' sub1tituidu pelo Sr. Martinbo 
Oampoe. 

O pais .-iu contr.sta<l? de q_ue HlOt~O 
foi na camara temporar1a· torc1•lu " dt· 
reito, estabelecen\lu-S<J o 3.• escrutínio 
IJ&Ml dar entr ada a041 Bassom e \~Xtor· 
qoir de modo escandaloso os legitnnoa 
d iplomas a dlstiDctos representantes do 
oartiolo conservado·,quc haviam sabido 
ir•umphan\e~ das ur-na.!. .. (apoiados). 

De sot to que, aq uelles u1es•oos qu_e 
tinham propugnado pela reforma ele1· 
toral, f' ram o~ priuu1iros a sutfucal- a 
ellll MU nascimento. det urpando-a ., a 
ficiaado por tal forma, que darã resul-
tado• nega ti vos, e n face tias ft aud~ e 
allcaotioa'!, que o oxemplo tia cama•·a 
alitori~ara . (Apoiados). 

Ptocedernm como os selvagens quo, 
r .teebentlo ao collo o ftlbo, bo1lo, ~oer
fdíto, obra prima do creador, dopvis, 
em eatisfaçllo a um cO!ôtume gr.~ • .:i ro, 
v deH6gur1wt e afeatu com lauiJ.os grvs-
~oirO:i. (Apoiados: muito be17}) . 

Aiod~~o o Sr. Martíoho Campos, â 
qu11m os propriO:i amigos lançaram em 
roetp a falta tio prngramma para c Hl· 
attt ui r -ee geveroo, roi despedido, orga-
oluodo em seguida v ministerio actuul 
u Sr. Paraoaguâ, que tamberu sew 
um progr .. mma, que satisfaç.. na pru· 
mesaas e os compromissos tomados pelo 
par t·do liberal perallle a o11çãO, abi vue 
a r rastando uma vida esteril e quu so 
prolonga pela con•lll~h:enrlencia dus ad-
versa r Oi. (Apoiados da minoria). 

Au laJo •l~s·a usterilidade, quo sue-
foca t odas as a~pi r·açõ•s nacionaes, 
que parai ist~ os impulsores do pro· 
gres>O o da civil isJÇilO, vemos a uuni'· 
olllu e u confusâo em tudos o~ raruos 
do sor viço publícn! (M'uilo bem da mi-
noria). 

Aas•m é, Sr. prestdente, quo, se vol-
ver mo! oa olhos p3ra a in>t rucção jiU• 
Llica, ahi vamos encontrar a polí tica 
por~oguindo os bons profolssores e pro· 
tegendo afilhados, que, sem a capaci• 
tlado procisa,fa:r:em jus ao ordenado gu• 
nhu, na:n pelo pouco que fueruem re-
laçllo li instrucçllo, porem pelo muito 
que ~e di~Linguem em r elação a serv i-
ço< eleitoracs; convindo notar so'>re-
tudQ que a in~p~cçllo do ensino, em 
r111• tas CIJmarcss, està confiada a indi-
yi lulls do letrJS gorda~, alguns Jel-
l .. s oa:o • tferecendo garan tias de mo· 
rali lado! 

No correio, uma da.s repartições, em 
quo devera haver demasiado e$crupulo 
1111 esc o' h a do s• u pe·snal (apoiados), o 

nepot~mo intr .. rluzio gente, que nllo es-
tá M allura de comprehender n eleva-
da m:ssllo que Jbe cumpredesempeubar; 
a par da mâ vontade com quo serve 
oota·se a ne~ligenci~ culposa, proj ud i: 
can.Jo o scrv1ç0 pubhco. Nas agenciai!, 
somenãas pela provincin, salvus pou-
cas e honrosas I!X'~pçõos, veem-se om-
progatlo$ !ndiri•luos inepto~. ~em ne-
nhums imputabiliilado e relBXado3, r e-
produzlndo·ae os factos de violaÇ4o de 
cartas, subtracç4Õ de quantias e desvio 
da corresp()ndencia! (Apoi4áos). 

Quanto A obras publicas, u que se 
o~~orva! Temos .~ma . ~ppur~atosa repa•·· 
uçao, porf11ttn 1nutohdatfe, y ivoiro de 
protegidos de altos personagens, coo-
tra· tttnd·o com a ruina do pontes, falta 
de O>tradas e outras ubras necessarias' 
(Apoiados). · 

.-h locaJi•lades clamam por medidas 
quo .sati~fação n_ecessídades urgentes; 
reunrmo-nos aqut oa esperança de at-
tenfler a o, se, reclamos; votamos lois 
ant .. risnndo a r dalisnçao de v11rios e irn-
portantes melhoraonen tos; porem, nem 
as munores quota. chegam a seu d ~sti· 
uo; e, âs muts das vezes, as exigencias 
•lo povo subvertem-se no horrondo d i-
luvío do p tpelolriv! (Apoiados). 

Quanto ao corpo pol•cial,na:o era pre--
c rs • quu. aecre:;ceul:isso mnls oarla ftO 
quo nqut se tem protvado e~ntrn esse 
rumo rio S9n •iço publico, para que O$ la 
assemblea se convencesse de quanto se 
do. via elle de seu fim o a quanto •e 
tem r:eba.ixado. ' 

A ~ulgar pelo que, em seu relatorlo, 
nos dtz o. Sr. presidente da província, 
nu ~opnrttção ~o corpo policial nosla 
c::pttul tujo _va1 bem; _porem, por infor-
maçil s. fidedtgnas, sei quo alli reina 8 
nnarclu~, dando-se na oscriptura~o. 
que S. li:xc. declaro ser fnita com toda 
a reg~laridado o a~io , completa des-
organuaÇ4o. 

O S,•. .Drumond:-Nil.o apoiado o 
corpo es~ reorganisado e a eserip'tu-
raçAo ·vat regul~. 

O Sr. Severiaflt(ie Resende-No om-
tanfe,' Jis inl'ôrmaçiJes, qlie t enho pro-
nm ó contrario! ' 

O Sr. Drt•mond:-E' official n inror-
maçllof 

.O Sr. Ma:elzsolm:-Ainda que o nilo 
snJa. na:o d~>txa de ser .verdadeira. 

O Sr. Severiano de Resende:-Ba; ta 
o scgumte facto para com·pr ovar a mi-
nha asserçao:- Uma praça, nao hn 
muito, dirigiu ao commandaotts llu cvr-
po um requerimento, pedindo ajuate rio 
COiltaa de fardameDto. O commandqnte, 



•lopoii d11~ compec.en\e.> :nformn•:ilaq, do-
cidiu 'llle ao :mpplrcant 1 competia quan-
tia muito inferior a q11e julgava ter 
direito. A referida praça, conhecendo 
das iofurmaçôes, pmkstou contra n in-
cluBlto de peças de f<trd:\ment.o, IJIIP n11o 
recebera e riM I}IHies todavin so I h e 
fn1.ia carga •... 

O g,., Morcl~solm:-Como osto hn 
diver110s factos. 

O .St•. SetJeriatw de Resett{te: -'1'11m 
o snpplicante novo inrleferimenlo, mas 
ngorn inRknído com estraôha e singu-
lar ovMi-ra rio commandanlc, declaran-
dl> IJUe, havendo uma carga de fa rtln-
mPnto ntlu pequena e acbando·so a 
c.~c;t•ipluraç4o atrazntla: e etm{usfl., pa-
ga,se o snpplicante pelos outro~ I 

O ,. X . da I' eiga:- E' curiow i~t o l 
O • ,., Sevl.'t·iano d~ Be.~enrfe:-Pnr 

.11p1i se nvalio da regulalaridnde tln 
(',~critJturaçilo dn repartiçito, n ~ue me 
refi ro, n tio modo extravagante porrpte 
nlli H' cleticlom aq questlíos. 

O f'1·. Drl6mnnd:-Garanto qnu tom-
ao n•l11helecirlo n orcl!'m na 1'\'>Cll'ipt.n-
r·nr:.Jtn elo Mrpo. n [.;,•, X.. da Veiga:- V. F.xr.. j 11 exa-
'" i non :1 o.~crr pt ur-.tçàO? 

n St·. J)r•umond:- 'l'enho inrorma-
rr•es 1>fficiao~. 

O . ,., X. r/11 V cigtt: --Y. gxe. gn.• 
t•anl.o na f ti rln~ padrinho•, I}UO :\~ \'C7.ilS 
não são muito bms o St·. ScrerillnO dr nc.~eadc: ·-. r. 
pre~illoul.e, ó urn d.~r.eito ooss •, confe· 
r ido pelo MIO nrlrhcu•nnl, fixar 11 f11r~.n 
pnbltcn.. . · 

() S1·. D1·umoad:- -E' um dev<'t'. 
u S;·. Sel)(~r·iano de Resenctc:.-Devor, 

n:io ; eu con~idero lal attribuiçi'io um 
dit•eíto, o direito que repu to um pre-
sente gt•aro>o. O li.:.;.t..1do ó quo drme 
ministrar força e concorrer com o ne· 
et:S3aril> para a mauutenção da ordem 
<' tt·anqui ll idade publica e para a se-
g urança e guarda das prt::Kles ; é ~ m 
serviço geral por sua JJ&t!lre.:a ; assun 
como tnmbem a inst ruCf.AO publica. quo 
tanw ~hri!CI\ rr~ga os oofi'OII provio~~. 
devia ser n1anttda por conta do E o, 
uma vez I}U 41! 11 iust rucção pupular ó 
gnranUtln pela constituição do lmperío. 

o fi;· . .Dnmwnd:- ::-lão '}Uero· sabet• 
n quti!ll cabo a ~referencia ue>se ser-
viço :o IJUC digo v •JUB ~ de1•er no~so 
fixar a força. 

O Sr·. Sevrwiano ele Resenrle:--Me-
lhor avi~ados andaríamos, se abrisse-
mos mllo desse direito e deix:~mos 
ao Enado o desempenho da obrtgação, 
!JVe tem, de resguardar a propriedade 

lllH 

e n sagnmnç.a indjl'idnal; llO EstAdo tal 
encargo, me-;mo porque, á exce[1911o do 
paga111eo1o á magistratura e ao clero, 
em nada ·mais auxilia &li provinciaa, de 
quo é p&Slllmo padrasto. (Af}oiadns). 

Seria rle go'llndes. vant.gens.economl-
e.u e Rociaes,l'i o governo geral tomasse 
n lncumheocía de tal serVIço: ,e o podia 
fa:>.er mui!Al fae•lmeote, flistrlhuin4o pe-
IM'p,mv; ncias,a for~ tle linh~ qujl, di-
vidiria pelo~ riiunfcíp10s, ' relativamente 
A~ ncces~idades de cada um, em dellbCcà.-
men tos, s'em apparato re t~am ·díscipl1na
dos, sob o mando de ott!c1aes que teem a 
zelar a roputuçâo e- que pesam bem :t 
t·espoosabilidatle de sua posiçao . era 
forte garaotia.ã !!egurança loclaltidual e 
!I ordem publica ; sendo que, no ca.so de 
uma guerra, 4ispuohl\mOS de bons ele-
til&:! lu$. e então a gu.uda nacional sub-
stituiria, em sua •·etírnna, a 9&'la tropa 
cnl pi1 tle )ioder marchar de JH'ompto • 

Por esta forma, nãO 60mente eram·at-
wnrlidM as ne.-~idados rlesse ~ervlto, 
~.o rno tnmhem ~e rillcn l'a tle nosso ort.n-
mento ASM inntillrllule,. 'lnll tttnt.o.o H\1· 
hrOOI\rrega. .. : 

O corpo polic.ial rle~tl\ provinoin nprA· 
s~nta-~e-nos rle tál modo '" tornar lm-
possivlll qualquAr mArlidl\ pnl'l\ regeo~ 
ral -o. 

A desorgnnii\I!.ÇIÍo e al\ll.rchil\ 'om C;tllll 
MJ I\cha pal'lo rlos proprios officiaei 'que 
o dirigem. . ' 

Aht por fora tenho visto muitos oftl-
ciaes, com mandantes rio rlestacnntentos, 
q~e nem J;O recommeodam .p61a moràli-
tt~d.e t> nem por ~bilitações para o e:tel"-
crclo de seu emprego; negociam com os 
l\Oidados, sen ·em-se rlell~ COmO OOSl• 
nhoiros, r.reados particulnre:;, o OA nc;o-
ror,on~rt nn vida hceocí0&1 em quci ~ 
AAm. Od~ta coovlvencia nasce n insu.-
hot•dinnt.Ao, i~~ isclplioa, aoat·chla, cies-
mazelo~ e fa lta de exacção no cumpri-
meu ~.<! de clevo,res, quer po~ pa.rte dos 
supertpres, quer por parte das praças. 

Raro é o lugar, nesta província, et,n 
QUil esses SOldadOS, pagos para, mante-
rem a ordem, guardar a propriedade 
prender crimínosós e obstar crimes, n~ 
se oxhlbam como salteadores, desordei-
ros, criminosos, consLitulbdo-le verda-
deiros elementos de pêrturbaçôes e en-
chendo as eoxovias l(JtpoliÚtos). · 

Os,·, M. Fui{J.cncto : ..- lofeliztlle,ote 
as$im é. ·o s~· . . SCcm·iano de Resende:.::...·si, 
consultando a. minha conscieocin, etl 
nllo poderia votar. para que so su$ten-
tasse o corp11 policial. ne$tc\s cnnrliOt'les; 
quanto mais ~obrecarreganrto-MJ o or-
<:amento oom uma quantia enorme .. ... 

O Sr. Drumond:--Necessaria. 
O Sr·. Sereriano de• R68etlde: .... 11-

racla A .. grandes e importantes mltlho-
rnmeptos, n urgenr9s necessidftde!, ~oe 



p:xlerio a ·r attondida_s, . desde que ~e 
n~tluza u ou mo~ de praças ! ••• 

O ~ Drumoftd:---E' impossível re-
dux r , 11 pro•incia é muito.~ ell'?:Jaa. 

O Sr. S. Pei:.Doto:--E' precmo re-
fvnuar o cori'O policial. 

O Sr. Set~eriaiiO de Ruende:-- -A 
1-efurma noste ca~o me- p111'1!Ct1 10uitu 
o)i~lcíi l, ui esmo porli ue entendu que 
n"~au se conseguira, xem uma rcf,mna 
gôràl · · 

·~efvrm,a 4o cost~IJ!\l•• reguoera~tlu 
o puvu pula Ílhlttucç&o; u4o es.~a to • 
~t ru~o l1Úper6.cic1l tio ·oOCulu, tlu JJrO-
gntMO e do moder nldÕiu, po1·~om, iu-
•~rucçlo a.olida , tendo por ba,;e a reli· 
gliu, ~~~~ 6o cunol'oewr dos ~os pri o-
d pius, qúe inspira na fauuh~ ltlD\1• 
uuutu> . ltiJs o quo Í J Z gerar alh 11. ur -
dem 11 u be{n estar. (Apoaado do ::ir . 
7'ei3;~ira da JJl otla). 

E' a a·ullgiâo que il,!ll.ue directa e 
1uodt~r..t•a llhlU IO I!Ubl'O O:! coo&u unts, é a 
ruli'gillu o mab Cort-e freio â~ pa1xues, 
é ella ainda que de~ via os homuns dos 
.:rimes e Uaá prisOes. (Muito bem). 

· Refvrma nu 'm i! o purq ue pruc .. tlem 
us g-.,veruos, nomeando sem e~cruvulu 
o ou111 cautelosas ludugaçõ6S seusugclo· 
oes na~ o«"er#S locaudades, do mudo 
que eejao garantia de ordem ... 

O Sr. D•-utnond.--E 61\o.· 
v sr. seoertano ae Re$imde . . e recaia 

a e3.:olbu wbre bomeos bons, cu.ludao' 
lwn~tus e lotelligeutes, ou~ quuas o 
t•OYI> vo~·· deposi tar Inteira .:uuUauç~t; 
l'e~oa~. oaullut, que! p~r sua posiçàu u 
por seu caractur, anspa rem re~peHu e 
acatatnoo tu. 

"()Sr. Drumona:- E assim vai senJo. 
o St·. X. aa l'elga:-Val sendo!... 
o Sr. :>eoertanu de Resende. - Sr. 

pre~i.Jento, vou coucluor e o fuço, sun-
t lnih• que Ll ve~o. sem inteoç&u, wclta-
llu u su•.:opUbilhlade Ja nobre maauria 
e que u dl~cussllo se torna~e calorus!l ... o Sr. A~ Cesm·to:- Iuconvenlente. 

O Sr. 5er:ertano· de Restnde:--locon-
\'O!llttnte, n"'n, seobor, o termo odo me 
iJa reee proprlo; é sem p~e co o no leu te 
dinr· verdades {apotactQs aa mfiiOrla), 
como as que aqal proferi. 

santo que o debato se tornasse calo-
a·uso; porque no ardor da discussllu P9-
deriAo escapar-me algu_rnas o~pressG~, 
que rus~e•n cun'silleradas ofl'ens1vas à no-
bre maioria; o eu n'IO dedeju v a quo em 
mlnbus palavrns se enxergasse a menor 
detennslderaç1o para com meus distlnc-
tos collegas. 

O Sr. Drumoná:- V. Exc. foi por 
demâis injusto em suas apreciaçoes. 

O Sr. Seoeriano de Resende:-Cum-
prl o meo dever d J opposiciooista, de 
r ·p:·:•cAiante de meo partido fl'Oo 

scripto, ootaudo os erros dn polític11. 
llberal e mostrando o caminho que se 
do:Ye aeguir para salvnr us interessos 
aociaes e evitar q_ue :IS nOl!I IS Ín$tiLUÍ• 
~ naufraguem. 

Cumpra a mniurin o seo dever, tra-
b..tlhuullu JlOr faz~ r do<apparecur os~a 
p<>liticu mesquinha, que aniquib o paiz 
e u atrazu, que :~egrega da commanhao 
bra:~ilei.-a um pa rtirlo grande e fotrto 
ficando o p:tíz dividi·lu utn dous exton~ 
su~ campu~ • o acerrimos belliger.1111e~ . 
oude a ~rucrf.t frali.:ida upparcco, ati'O· 
pbtan•lu o~ ~eu timeotos patrio lico~ e 
sufi'.H:Uutlo :t$ elevadas aspirações na-
eiuuaes.(Muito bem). 

Nao so olei~e a nubro m, ioria levar 
por esse~ hy mnos dt~ lisungeirus, IJUe 
Cttrcll • o go•·er uu,de que so di~em devo-
tos o n que acompanhllo pelos provou-
lOS que espor:L•, p tis, na aat iafaçao do 
exigduoins partidurias pode eacrillcnr 
magnos in teressas pat rlos. (Apoiados). 
u~ ochos da voz dv povo, que pr .. l\i-

ga os desvios do po.ler, que proto~ta 
.:uutru o~ imposto1, de que se acha su-
brecaa-regado, sem que revertam em 
b ~ne6cio$ para o paiz, devem desper-
tar nos:;os coruçõ:?s e fazer com que ro-
d_obre:nos de esfOrQU~.~~;fim de que se rea-
ll~om todas nquoll<~s odeu de que ro-
aultooo a prus)l6rJdade e u engrandeci-
mento du uo•S$a província, t&o esqueci-
da )lulas potleres do Est.ado. ( Muúo 
bem). 

E' lemptl da regenernçllo; n!lo essa 
regeueraçao, que nos (l)a promettida a 
5 •1o Janeiro de 1878, cujos fructos ve-
uen•t~os malarão as crenças e deram 
v ídtt uo in•lifl't~r~ulasmo; a regeneraçlt., 
frnucu,}ea} O SIIICCrn , produzindo ~008 
offea~s sulutar<Js. (Apoiados). 

HoJe, Sra. _da maioria, sois governo, 
amanhã pod01S estar nu condiçOes e m 
que nos achamos; e considerai que as 
armas com que huje nos combiteis 
vol~ar-se-hill~ cont ra vossos peitos, si 
a satuaçno a maugGrnr-se ntlo pautasse 
o sco procedimtnto pela moderaç4o 
orde.EU o re$peiw á lei , ' 

ua nuvem se levanta• do lal!o do 
mar e cresce e Ee a v o lu ma tooden•lo a 
toldar os horisootes da polillca liberal. 

O fatidicu lapis de S. Christovllo n!lo 
tarda a traçar as ultimas linhas do 
opilogo desta si tuaç4o. 

Sirva.o ~· pr~nun~io~ da queda para 
a~rysolar '0930 pa~notasmo e &·e mediar 
a1nda voesas fal tas;- prudaz4o om v"ll· 
so e~pirito as appreben ~~~• qu .. •<t""'" 
l&J< pdavras dt s pregoeiros de Roma 
truilo ã me\li&aç&o do triumphador, -



• AN~AE8. 

caminho do caritolio:- Lemb1•ai-vos 
que .sou 11101-tal 

(Muito bemJ muilo bem! O orador 
6 t:umprimemado por seos amigai). 

O Ar. LeDlo•s--Sr. preeidttnte. 
Para responder devidamente A cutni-
naria do nobre deputado pelo 6. • dís-
tricto, euj#linsa&«em • iníolitll' contra 
o partido liberal nlo podia detxar de 
1nagoar-nos, compreheude V. Exc. 
que e preci~a toda a calma e, sobre tudo, 
tempo sulllciente; nlo é pouiTel que 
em hora tio adiantada eu o possa fazer 
detid~tmente e em termos convenientes. 

Em Tis ta disto, vou l'$ll uerer o 
a.Ji1uoento da discusiiO por !24 horas. 
(A poiaào.t). 

E' apoiado e potto em discusf ilO o 
seguinte 

R~querimenlo. 
Requeiro o adiamento da dlscusslo 

por vinte e quatro horas, p~r faltarem 
so dez minutos para cunclutr-se a hora 
da 1. • parte da ordem ·do dia. 

Sala das sessOes, 27 de Setembro de 
1882.--.U. J. de Lemos. 

O Ar. Manoel FUIIJenelo: 
Sr. presidente, na:o vejo motivo alg~m 
que justifique o adiamento dtat~ d. s-
cussao. Faltam-nos apenas 4 ou o d1as 
para o termo de uowa sessa:o. 

O Sr. Drumonà:--Nao ~e assuste. 
O Sr. M. Fulgencio:- Aaausto-me, 

porque aei quanto til~ o~erosas as pro· 
rogaç(}es para a prov1nc1~· . . 

O g, •. Drumoná:-Sio mevttavets. 
O Sr. M. Fulgencio:- 0 nobre do-

puladu, que requer o .. diamento da ~
cu.alo rlo projecto de força publica, 
declarou que o fazia, por ndo achar-se 
com a calma precisa para responder 
neste momento ao meu .:ompanheiro 
de bancada, que ha pouco fallou. 

Mas, So s., qual a injur iu que o meu 
collega dirigio à nobre maior ia f ( Apar-
tes). 

O Sr. H. Sales:-Chamar um mem-
bro importante do nosso partido de re-
ptil oao e injuriar. • 

O Sr. M. ~l,-ncio:4 meu .t.ln· 
panheiro oloJloi mais do que ..-~alo 
daquíllo que Od chefes de V. Exc. tlm 
dito no •~n.ado. 

O SI'~ H. Sales:-Nao apoiado, nunca 
se diae tal cousa do Sr. O. Alvim. 

O Sr. M. Fulgencio:- 0 meu colle-
ga de bancada nao citou nome de nin· 
guem quando Callou em I'!'Ptíl;quiz aJ>&: 
nas rdfarir-se à oalumnta, de que !o1 
vi:lllma o nobro Barlu de Cotegype, e 
o~ nobres deputados traduzirlo mal o 
seu pensamento. 

O S H Sa.l6 . '·• Nw!•" ,. • . .. •, ,.. . ~s:- uu so,mos tllo t.Q1os. 
O Sr . M. Fulgencio:-Sr. presit,len• 

te, a nobre maioria e:stA mal acostuma-
da; quando o partido consenador esta-
va em maioria a~ui e • que SS. Excs1 
eram oppoaiçlló, \i:~aram ' de toes offen-
s.u, Sr. presidente ( n4o apoiados), de 
tal oxaltaçCo, que fu1 preeiso muitas 
•ezed suspender-se a sessao; e isto oao 
se tem dado. ultimamente. 

Sr. presidente, é muito conveniente 
que tenhamos uma linguagem a mais 
moderada pouinl. 

Maa V. Exc. compréhende que o ora-
dor, quando é perturb.ldo por const•n· 
tos apartes, que multas vezes vem fllr il-o 
oaquíllo que elle tem de · mais caro, 
nao pode conservar a calma e ouvil-u. 
pacieotomenLe. 

O Sr. Presidenü:~Peço ao nobre 
deputado que cinja-se á discusSio do 
requerimento. 

O Sr. H . Sak1:-M.as aqui houve 
premell i taç4o. 

O Sr. Drumond:- 0 discurso foi pla• 
nejatlo. 

(H a outros apartes e o Sr. presi-
dente reclama a attenç4o). 

. O g,., i\l. Fulgencio:~r. presid&nte, 
vtsto que V. b:x.o. chama-me para a 
discussl{o do requerimento, eu t ratarei 
d'elle. 

O que eu quero dizer é que o motivo 
allegado pelo nobre autor do requeri-
mento nao é procedente. 

Se o nobre deputado entende. que a 
linguagem do no.so collega foi forte e 
merece re.sposta conveniente, dt-a, por 
que nós os membros da min'otia tam· 
bem l'stamos no caso .te respouder•lhe. 
Estabeleça-sa a díscussllo e nós pro-
varemos que houve da parte da maio-
ria susceptibilidade por demais. 

O Sr. H . Sale::--Devemos discutir 
com calma e prudencia. 

Uma Vo.;:- Estâ passada a hora. 
O Sr. M. Fulgencio:- Mas o nobre • 

deputado pode pedir prorogaçao da 
hora, uma vez que tral.a•se do uma lei 
annua, e os demais projectos da ordem 
da.iia nlol't6 dê tal imp:>rtancla, que 
noe;,bri~ adiar tio momentosa 
diacusdo. Estafnos pt'Ompto' para ou· 
vir o nobre deputado. 

E.stâ a finda t·-se o tempo da· sessllo e 
teremos necessidade de uma grande· 
prorogaçlo. Eotretaoto, se, oao ob-
stante, a uobro maioria entender qne 
deve adiar para amanhan esta diSOWJ-
eio, carre~ará com a respqnaabilid&;lle 
da protelaçao ae uolll das lei4 maia im· 
portantes da provlncla, 

• 



::~A 
' 
O ~~·. llr nonn nct t - F:nlon.ln nne , \. .. ., 

riPvPnln< nceimr n requerimento ttpre· 
swu.•l" pelu ·,n~tlncto lleputadcl rll!!i· 
"""'" u~ta ClliJ ÍUII. ' 

t>ab• V. J>X , ::il'. vrtt~Jcklnte, que O dis-
CIIt";!CJ IJI'•.IIIUIICÍ&IIll pelu illustre repre-
~uUI,alllll .tu S JoAn d'El Rey destoou 
inlúil'lliUOIIlO •la uurma que t..1u1<eguhlv 
a 'illitstrndll minorht oe~ta casa (Apnia· 
r/O.t). S. Ex. clnrn e positivamente nos 
ntiton nm r.n rtel fie •lesafio, ra1.endo ro-
la r pPin tapete fia rtlscn:t~liO n~ pnme~ 
no>1ll' 'J IIIll'irln' rln pllrthln libernl. (Apofct· 
""~). 

i'hiu •oru1nO~ nó~ da malorin quem t'OJ· 
cu~tt'a do e>,mb&te ; aCOJitamo~ a •hscu~
siw uu terreno em que à. S Bx. con~ier 
collo~ul·a. (A.powdo.s). S9mo~ hutnenf. de 
lul,u (lll):lfodqs). . 

:'li \'nltatno! no! tempos 0111 que predo· 
nun:lY:IIu rnncure.•. eln que a msão se 
nblltct·ll\'3, para entra•· neste recinto n 
P" 1:-t>ln curo todo! ns ~~eus -unlr>re~. liq ue 
n noh•·o • lor· nr~~oil•l cet' to 'iln quo nn~ en· 
uuu~··:~r·i• nu :st~U cautiobo. uma VP7. que 
'"'''''!Clt retaliaçõed;que gllo ~-.mprll <hl!!· 
:•l!•·a·l:t 1•u•~. (.4potados>. 

.'liio ó com o:o.in racilhlatle que se a tira 
à ,.ueira uma \'enladeira !;IOrht rio pa i?., 
r (Opu tuçllo jot estahelecida. (llpotados). 
~um o~so r\~.<tin~t•• brasileiro, que se fo!z 
urglio ria opinl!lo na celebre quesLAo 
Mn~!ct "'"'" ser coos1derad•• re1•Li!. 
(Allfllot:los). E' uma injut·ia. que aluvos 
JV!pt~ll ir nu~. tavotaaot ; multo bem). 

u .s•·· X da Veiga :- V. c:t. nem suhe 
;L IJUeln t!llo se I'OI'o!rlo. 

O S•·- Drumond:·- Elie não tevo a 
t:m'a!!en• ri" •hzc1l-o. m&:~ eu bern sei. 

O-S,·. Se1·erítmo de Resentte:· -l 'ur· 
,1oll ? i'ilrao lenhn mcrio rio po•ll\111 nl-
~uma . 

tJ S;·. Prcsidcni!!:-Poço tl•l uol11·u 
deput .tlo que cinja·~ :i dtEt'USSilo rio 
r .nptCI imeut 1. 

V Sr . .Drrmwnd:- Samhl uRsim, es· 
t:lll •l·• 111 nrumos naturalmente exalta-
dos Jlf!la vi rulenciJl tia ltoguogem do 
~tu lu e 1leputado ... 

() :-1·. X. cl" Feiaa:--N;\v hn rnsAo 
!1111".1 1'1~11. 

O S•·· D1·u rtuMá .. não >O seutimlo, 
co•nn amig<~, o ill u :~tra•l u Sr. lJr. Le· 
mo~ cuul a tu-~CISil culiOllJial'll hwur a 
,,,~cussllu à ai Lura tua rtue rt~~ puirá"-
o uàO que1 eudu .tesce&· 'Jl&rà"rtereôno 
•la:; pu XÜC~ e dO$ OOÍOS, terrdllO sempre 
escot·reg .• tlio 11 porigosu. llcrediw quo 
dov.,, sur \'vlllllv o :~eu requeritnPnto· e 
udiarla li oli.scu~sn;.J. 

0 S•·· Le"tos:-P01Iia r~zel-o. 
O Sr. Dr1mwnd:-E' o que reclam11 

a ju•ti~.ll. 
n .• mnl~. é c .• u ~n ing~.lta obrigar um 

co:!~l)ll :\ ·. ff·)l't:COr r ro'mp!a ll imroedia· 

ta rA.~pn.Ln ~ um rli~curs., longA ntoJnle 
preparado; l>tO nnnntln nos rnstl\o upe-
uas dez minutos,' que nlto dilo teonpn 
nem ao muu~ l'lll'& responder o oxor• 
4io dn di.tcur&• de S. Kxc. 

Pu1· esL.t~ ra.."Õt»,q u-. sAo pror.a• lonto•, 
a c~sa bti d., approv11r o reqnerimonto. o."''"· X n v lew da V e lg a a-
Cons••IPrarel o r'lqncrlmenw em ~i A 

n11s ~· ·h·''M que f..rãn allegndu- pnra 
~>no JUstiRcaçao. 

n I'OI}\tOI'imonto om $Í não consult:'l 
:l• ounvoniouc a~ puhli.:as e sncritic:1 ''' 
rte .-eres da aS:W111 blea . 

R.,f\Jcta n nobrn maior ia nu im-
prnd•m·:ia ~'" a~lo qui! project.a, em 
sua •mportmencm. o nll nciotA quo ellP 
envolve o .no dj,jperdiciu tio :empo, qn~> 
nos é t•reciO$o. 

;.!ri• n·Jni. antes de turlo, no tiC'sem-
ponhu •l:1 '" ~s:1 pnncipal obr.gaç:\n, 
rtov~mns vO~JLI' us lei.q nonuas, ~em M 
q~aes o go\:61'U? •lu província nAu pn<to 
\'I v co •·un•u tnmonnlmen te. 

'\o:m ·~·mpr .. henrlo o motivo on nn:tl 
n can.n •tne pu .... •R rleterroinar o ftdin-
menl • •l.o rlel)atn rle uma lei nnnnn . 
que Cllmtnha rara u 100 termo. quan•lo 
estamo" nu~ ul1imos •lia.~ •le se'"'lo . ' e este l'f<'JI'Cto, cumu bem ponderou 
o mco nobi'C cuilega tio bancnrlu, uâo 
so tem prefereuc~a, pelo regimento. 
como uão p1lile ser ~acri6cado pelos nu. . 
t ru:~ da orJem rio dia. 

l.Juanto ao; mutivo~ allegarloll poln 
nobr., ;nnor rio req uor meu to, ell o~ nP-
nhnma mo~sa p01 lom prndn7.ir no ani-
m > ri:\ as•embleR. 

Poi~. Rr3., ~o 11 fliscur:>o olo meo no-
t. re collcc;a do bJncnrla rui a accenina. 
~.ào de ~UM COO\'iCÇ•ie~ , cabe a I}UI:J. 
'luor dod nobres deputados dl\ rnaio rin 
r~•po•&~let··lbe, se a ,sim julgar coo,·e-
UI.:uto. 

V. Exc. sabe que nenhum dos mem-
bro; d~sta assem!Jlen pode pautar o.~ 
scoo actos, nem funrhr ns suas pala-
vras M m ·lae quo for prt>viameote 
lr:'~.adu ror qnerp quor quo seja nes\ll 
In~~· . IL ~ #-' 

, Gl§t·. 11. S'~tles:-Hrt lim i te• pam 11 
linguagem. 

O St·._X: da i eiaa:- 0 e~ercicio d11 
~os:o dtre1to do •lep.utado està ap0na~ 
hm1tado pelas proscr1pçõe.9 regimentaes 
e pe.los deveres de respeito mutuo 
(apozado do S1·. JI. Sales), deveres que 
não rornm trau· s red1tlos pelo meu no· 
brtt ~ollega e amigo (apoiaoo' lia mi· 
not-ta), pu.s oàtl di r giu a oenhu1u ,..,.. 
membr~s ~a "'Kioriu a 1,11euo~ otren :1, a 
menor •nstnuaç.;l), 

• 



Admiro.' que 'parta da mniori:l um re-
qoetimento flllldado em motivos que 
tendem a tolher a liberdade da discas-
.alo. . 

Sra., mais o ma vez .cabe aoe membroe 
da o~poalç4o reivindicar os direitos dtes.-
ta tnbfloa... : 

O Sr. S . F erraz dá um a-parto. 
O Sr.. X. da Veiga:- mo é uma ro-

lha de nova especie. e ainda da mesma 
or igem, pois V. Ex c. aabe-q ue a rolfw. 
na assomblea provincial de· Minas ,'foi 
estabelecida pelo pa11tido liberal, o oue 
cone ti tu e uma dâs mais beBas !]lorias 
de sua vida nesta '}li'!JViocia . . 

Admita ainda qde mQmbros do parti-
do liberal' nesta casa •extranhem que 
um dep•tado da opposiçAo accentue 
sua1 crenças em um debaiB politico, 
com mais ou menos vehemeocia, que 
traduz a sinceridade de sou convicçôes. 

O Sr. H. Salcs:-Com virulencia. 
O Sr. Seoeriano de Resende:-N!\o 

apoii.do. . . 
O Sr~X- da Vesga:- V. Exc., que 

acompanha com interesse os debates do 
parlamento'géral, deve estar 'bem lem-
brado de quo nunca elles lomarllo uma 
altitude monos conveniente, uma attitu• 
d l mais acrimoniosa do que a que lhe 
!Jí traçada pelo ultimo presidente do 
conselho, o Sr. Martinb.o Campos, e gor 
essa glorin do Rio Grande do ::iul, pre-
cool8ada pelo nobre deputado residente 
na Jtabira, o Sr. Silveira Martins. 

Ambos enes membros do senado bra-
sileiro, assim como o Sr. S. Lobo, usa-
ram na tribuna de exprescJes as mais 
inconvenientes, verdadeirame,nte i OSO• 
mas, o contra quemf contra seus col-
legas, contra os altos depo~itarios ~o 

1 
poder publico, .seus pro}'tiOll co-reh-
~iooarlos. (Apo,ados). 

Da pa• te do meu n'obre c'llega, en-
tretanto, nlo houve uma e1.pressão in-
·uriosa a nenhum membro desta casa. 
J Elle, usando de um direito indis-
putavel,nssumiodo a responsabilidade 
da sua potiçlo, empregou linguagem 
franca, en .... e ~ maia-re-
llpGito da mafllb dos nOJPCÍO.i p~~os 
e de homp que no seu~o~Cello •• 
têm transviado do dev'er. Nada maÍI!. 

Aalm pensando, Sr. presidente, e 
reifinC!icnndo com este meu protesto os 
direitos da tribuna, tão liberallnente 
ameaçados pela nobre maioria, declaro 

• que voto contra o requerimento em dis-
cualo, e empr11o a nobre maioria, ae 
ô repreeentsnte, nesta ~. da HCOla 

•la olemncracia c ria liherdàdP/ a·lloOior 
hmbem contn elle. (Mtf.ilo tenl,) • • 

O &r. Herlqa., • -·~ ~ao"t~ 
mot o seu cjiscunw) • 

Sendo dada • hora, fica pcej udioado 
o reque.(imento ~tadia4a a d~.ao do 
proj .. cto. ' 

~.· · PARTI;;. D. ' 0Rl>EM1>b h\ A • 
Obrâs em Etllre' Rio}.í:t!:'w.ll J• 

Continua a 2.• d1sc.u~ao f!o ,P1'Ôj~to 
n. 8, que: autorisa . 'despéza~ com ~nca
nameuto d'agua·potavel 'íl"coril it matriz 
da cldlfde de ,Rntre•Rios. · 1 

E' approvado o ari. 2.•,euja dlscuallo 
Ocara encerrada .na uthl'\a li88S4o. , 

Seguindo-se a dispusaãp;4_os Al\liHivoe, 
sao approvados.- .cada um pqr na J'U 
os de os. 1 a 21, olferecidos 'áo ar~ .• ~~·: 
e ns. 1 a 16, otrarecldos 

1 
ao art. ~2:'•, 

com soppressao da clausula-desde j:\-
nos de os. 5, 8, ·10. 13, 15 e 17 (do art. 
1.•) e ns. 10 e 12 (do art 2. •),em virtude 
de emendas apresentad~ pelo •sr. V. 
café, e apprsvaaaa pela casa. 

Entrao em dicussao, que llca encer-
d& e a votação adiflda por , f!llta .rlt! nu-
m,erp legal, os de ns. 13 a 27 (ljp art 
2 •),com u~a l!meqda'aóf.SF· v:cáfà1sup: 
prlmindo. a clausqlp.-ilesdé,jA.!..dõ de 
n. 25. "• \ ~ 

Apresernaç6o de projeclos. ' • 
São lidos e vão 11 imprimir 'os seguin-

tes-
N.' 311. 

As c.>mmissõee de poderes e 2.• de 
fazenda, 1\ que foi presente o requer i-
mento do engenheiro de minas, Oh ris· 
piniano Tavares, solicitando d'esta as-
semblea garantia d.e juros t!e 7% so-
bre o capital maximo de 360:000$000, 
para a ompre1.a que pretende orgaoi--
sa~; para exploraçao da jazida de ga• 
leoa argen1ifera e fabricà de ohutnbo, 
prata e chumbo de C&Qil ua íar.end11 
denominada do-Chumbo-no munlci• 
pio de Patos; 

Consid~r~ndo quo muito provnel~ 
monte a Jaz•da de galena quo o peticio-
narlo pretende exploru é Ulll3 rias 
mais ricas do mundo, saguado ,os ~tra
bnlhos ?o reconheciJIIODlo oeija feitos· 
por diSttnctos engenh~iros naclona.es e 
es~rongeiros: 

que o peticionario oh-
geral privilegio pàra 
por ,praso do óO an1109, 

assim como e~ d ~1.onria do 
Chumbo, com d'e 20 liguas qua· 
drad.as de excellentes têrrâs; ,. 

Considerando ·que o e&tíl6elaoiidénth 
dessa i:ldustrla deseovolV'er4 ntiquel· 
las pr.rageos o commerêio e a mda.tria 
o será um poderoso incentiV'o para o 
deseovo}vimeotb do amor ao trabalho; 
· Considerando que a .lli'OViQcia dm 



A.NNA.I" •• 

anllll&l' a introducçlo de indWIIrlu no-
TU, qu Tenhlo explorar u muitu e 
nriadu riq\).eas qu exinem no paiz; 

Considerando que dne . se propor-
cionar âs emprezas meios de tornar 
conhecidas as riquezas para que pomo 
com vantagem lenntar capitae~; slo 
de parecer que se adopte o seguinte 
projecto. · 

A auemblea legisla ti v a provincial 
de Miou Geraes decreta: 

Art. l. • Fico o go•erno autori.sado 
a conceder ao engenheiro de minas, 
Ohriepiniano Tuaree, ou â empreza por 
elle organisada para exploraç&o da ja• 
zida de galena argentífera da fazen-
da do Chumbo, município de Patos, ga-
rantia de juros de 7% por pruo ae 
Z1 annos, sobre o capital effecti T&· 
mente empregado até o maximo de reis 
40:000$000, para o reconhecimento 
completo e definitivo da referida ja· 
zida. 

§ l. • A em preza que depois d'esta 
exploraçlo se organísar pau o fabrico 
do chumbo, prata e chumbo de caça, 
logo que der um dividendo de 7 % em 
retaçao ao capital empregado, dividi· 
ri o excea~ em duas partes iguaes e 
pertencer! uma ! província, a titulo 
de reembolso das quantias que tiver 
despendidoatéâ soluçao do adiantamen-
to e respectivos J'uros. 

§ 2. • No caso e nllo se levantar a 
empreu para o íabrilo do minerio, 
o uso e gozo da fazenda do Chumbo 
servirá de garantia A província pelu 
quantias que tiver adiantad<>. 

Art. 2. • ReToglo-ae u dispoaiç_ões 
em contrario. 

Salil da.s commissôes, 27 de Setembro 
de 1832.-Pai.2;4o, G. Penna, J. C. 
Miranda Ribe1ro, J. P. Xavier ela 
V eiga,J odo Lu i.::. 

N. 112. 
A asaemblea legislativa provincial 

de Miou Geraes decreta: 
Art. unico. Ficlo reunidos em um 

só oa officios de 1.• e 2. • tabellilo do 
município de Dores do IndaiA; re-
"Vogadas as disposições eiD'~ltriLrio 

Sala de sessões, Z7 de 
18S·2.- A. Zacagas. • 

• 1 N. sl3. 
A ass,mblea legislativa proviJlcial 

de Mlnu Geraes decreta: 
Arl. unico. As divisas do Clistricto 

e Creguezia de Doree de Santa Juliana 
terllo principi() no porto nlho do rio 
-Quebra anzol, denominado-porto do 
Vi•ira! d'alli jtla "'rada do ohal'&· 

diO que segue para o Araxá at4 o ri-
beirlo do Galheiro; d'ahi pelo mesmo 
ribeirllo acima até u auu cabeceiras; 
d'abi em rumo ao ribeirlo do Soberbo, 
por eete abaixo até o rio das Velbas; 
por este abaixo até o Quebra· anzol, 
seguindo por este acima a flnalisar no 
N1ferido porto do Vieira, onde teve 
principio; reTogadas as ditposiçOes em 
contrario. 

Sala das sessões, 27 de Setembro de 
1892.-W mcellatf. 

O Sr. PreSideftle designa a ordem do 
dia seguinte e levanta a sea11o. --39.• SESSÃO ORDINARIA AOS 28 DE 

SETEMBRO DE 1882. 
PasstDBMCIA no Sa. AKTOIUo Cs· 

SARto(l.• Sscanu.to). 
SUMMARIO:-EU&DIIIliT&.-Par~n• - 1.• 

,p4rt• do ordem do di4.- 2.• leitura ct. pro-
Jectoe.- R.daeçõea 11A .... -Vot.~llea adia-
du.-Prolo~~pmeal4 da a.trada mogyaaa 
at6 ' !'•raaabyba.- Oiacuraoa doa Sra. X. 
d~ Y81ga e H. Satea.-Força polieiai. -
Otacuraoa do o Sra. bemoa e T. da..Motta.-
- f. • part• d11 ord""' 114 dio.- Eageaho 
een tral.- lnatrueçlo pri11111ria .-Addit ivo•· 
- Projeetot. 
Ao meio dia, feita a chamada, achlo-

ae presentes 31 Sra. deputad01 fal-
tando com participaçllo o Sr. A. 'Ama-
ral. O.:cupa a cadeira de 2. • Secretario 
o Sr. Olegario e a de 1. • o Sr. V. Café. 

Abre-se a semo. 
Comparecem depob 011 Srs. Uarlo do 

Coromondel, X. da Veiga, Ferraz e 
Drumond. 

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

O Sr l. • Secrelat·io dá conta do se. 
guinte-

ExPBDIBNTe, 
Otficios. 

Um do secretario do governo, detol-
Teudo com as rasões de nlo S:lDCÇ4o ae 
pro~oslções. ns. 2883, 2889 e 2891. 

A commtssloespecial. 
O~tro 'do mesmo Sr., en?iando o re-

que.rtmet1C.O em que Antonio Carlos Gre-
gon~, cabo do corpo n~;'· pede uma 
gr ... ç&o files se rMatlos na 
a.~daç&o 4e dinheirot bens do ex-
ttnGto. aJ;dcame,nto do Etlitto. A' 2.• 
Cllmmtsslo de fazenda. 

Do mesmo secretario, commtfli&.Jo 
que a 15 do corrente foi installadã a 
Ti)la do Indaiã.--Fica a U~emblea in· 
tetrada. 

Outro do mes.mo secretario, remet-
tendo um officto da camara muni;; •11l 
do Car mo do Paranahyba, pedindo alli. 
Tio da multa 'luelàe Coi imfO't& !I a~ 



pronçlo do seu codigo de posturas . .:. 
A'a commissõe, de fatenda municipal e 
l. • de proposta.. 

Outro do mesmo secretario, enviando 
o requenmento, em que o ·forrl.el do 
oorr!licial; Sabino Dias de Pau-
la, e ae lhe mande contar o te'm-
po eerviço • prestado como menor 
no mesmo corpo.-•A's commiss\Sea de 
poderes e 2. • de Cazeoda. 

Do meemo,eoYiando o requerimento. 
em que o proreeaor apoee11tado, Joio 
Nepomuceno Sihino, pede melhora de 
apoeentadoria.-A'a commiaões de fa- · 
zenda e de poderes. 

O Sr Bar4o dt Ooromandel occupa 
a cadeira da presidencia. 

Parecera de commii&I>U. 
O Sr. W enoulau, por parte da 1. • 

commiaslo de propostas, oferece pa.re-
cer, concluindo pelo· projecto o. 314, 
contendo ad~gos additivee • auu pos-
tutaa.-Para a ordem dos trabalhos. 

O Sr. H . Sales, por parte da 1.• de 
íuenda, apreHota o projocto de orça-
mento provincial com emendas para a 
2.• diaouaslo.- A imprimir. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2. • leitura de projectos. 

Teem 2.• leitura e slo julgados oJ>. 
jectoa de deliberaçlo os de. os. 304, 
SOõ e 306. 

RedacÇ(Ies finc.u · 
Slo approndos oaadditivos ns. le 3 

offllrecidos ao projecto o. 40. 
V otaçô'U adiadas. 

Slo approndot oa additivos ns. 16 El 
17, cuja diacusslo flcara encerrada na 
ultima sesslo. 

Passa o projeclo o. 8 â 3. • diaeusslo. 
O &r. Toeantlne (pela ordem) 

requer e obtem preferencia para a dia. 
cus!IIO do projecto o •. ~ na ee~o do 
dia seguinte, sem preJU~o ~~~s leu ao· 
ouiiS e outras preíerene~as Ja · votadas. 
Prolongamento ela u tracla tnogyaM 

até ao Paranallyba. 
Continua ad.acus.aodo requerimento 

do Sr. A. pedin~ iu[ormações 
a este · ,. th 

o &r. . Velp:(Nio1àãos • o HU IIIIK; U n.-- . a . Sal ea: (Idem). 
tl6' . .)! .t CeNrio req11er e oMem a 

rttlrada do seu requerimento. 
Forço. policial. . 

Continua a :::. • discoSS!O d? proJecto 
n. 104, que fixa a força pohc1al para 
0 anuo de 1883 a 1884. 

0 8 r . Lemo•s·•Sr. presidente, 
tendo de en\rar na apreci&ç&o dae ob· 

.... 
se••vações ~uo foram fait:~s oro rela'Qio 
ao pl'r•jecto o. 104- nesta. 3 ... dllieuS:Ilio. 
pelo nobre deputadc1 pelo 6. • dustricto; 
residen'to ·em··s Jóllió ' d~El-Rey,. vou ao 
moamo tem110 tomar aind• em cont!de>o 
raÇãO algUm't;,;loU:tr'ft'S, que fCir&ml feitas 
por di verdds nobràSI'll1ipatadoa da• o~-pu
çllo sobre o•m·esmo aaaumpto em ou1ca. 
occasillo, e qu.e até agora ostlo"aem 
!'fsposta, p 1rque se referiam • mataria 
de factos. . · . 

E' auim, Sr. proaideote, qoe fo1 no-
tado por um dos nobres deputados' lia 
oppostçao, ja no fi m: ·da 2.• di>cunlo 
deste projecto, que havia• altu110s n:a 
adminiiltraQto do • corp<~ policiai, de-
loixo na escr ipturaé}4o, ' qo~r praQaS 
detse corpo eram empregadas 81'9 ser-
viço particular do • oommaodaote: e 
mais officiae3, que oito huia ·flacal..a-
Qio na distrlbaiçao das quotaa ohama-
daa de fardamento, no pagamentollo 
a11ldo e etapas das praças em d•li" 
gencia etc, · . 

Sr. presidente; ja em aparte, ja da 
tribuna, eu e di't'8rsos•eollegas• meus 
oootestantos estas asserço'es•com n mais 
formal negativa. 

O Sr. Drumonà:-Apoia•lo. 
O g,. Lemos:-htas, Sr. presidente, 

era preciso terminar a 2.• diseun!io '6' 
adiantar um pouco nossos trnbalhos; e 
como todos nóa da maioria sabiamot' 
que nest.a 3. • discussllo se offereceri11 
occaalllo ll8ada para responder-se â. 
todas ossat acc11sações inju. tas o lnfun· 
dadas, Rcou para· agora roservnda essa 
resposta. 

O Sr. Drumonà: --E hado sor saüs-
íactoria. 

O Sr. Lemos:-•Declaro aos nobres 
deputados da minoria, que tomarlio 
parte na discos·fio do prujecto de or-
çamento, que nllo soo exao•as as in-
r ... rmações que SS. Excs. tiverllo: a es· 
cripturaQltll c!o corpo so acha perfeita-
mente orgaoisa<ta, toda em dta~ tem 
havido a maior e mai:1 escrupulosa b 
cali~açlo no pagamento du q11o1as de 
fardamento, bt!m como no pagamento 

ou em diligen-
e 6 verdade, qoe, desde 

q uo1xas e i ncrepa-
çcJes quo e q., co•lflntomente 
appareci«o na:o só' pola impl'tn!!A, como 
até por YIB de requerimento• á-1 presi· 
dencia d~t provi~ia .... 

O Sr. Drumond:--Apoiado. . 
O Sr. Lemo. .... cootra o roao est:Jdo 

da escripturação e do serviço do ~rpo 
de polio1a. ., 

Es\lo &lll dil\ s ~ •sido reputad~ 



A!WN&a.. 
perCe.ltamente axaclas pe1a repartl_çiio 
<te fue.nd.a todas as conta:! do quartel-
mestrado do corpo, a caia d• farda-
men.to e a respectiva eacrlpturaçao se 
achlo em· dia. 

E, se me ÍOSI8 dado auppor que al· 
gum dos nobre!J deputados da miuoria 
ainda duvidava da uMrçlo que emitto, 
positiva e aolemnemente eu o convida-
ria a que ae dirigia~e ou mandas~e 
pessoa de au.a inteira . conflança ao 
quartel de ,pQlioia, porque eu compro-
mettia-JDe a patentear-lhe toda a es-
criptu.raç&o do COI'pP, todas as cai :tas 
de fardamento, todos oa depositas de 
armamento:! para sere.m examinados, 
e SS. Excs. haviiio de se convencer 
da impr..~cedenci& das suas accusações. 

Eu proprio ja ti v e occasillo de exa-
minar essa escripturaç~. de percorrer 
o q•Jartelmestrado em todas a, suas 
dêpendencias, e pranto á SS. Excs. 
que eu, que conheço um pouco-da or-
ganisaçllo militar que o corpo de policia 
deve ter, eu, que ja em epoca ante-
rior Oz parte de uma com missão de in-
querit<> naquelle corpo, posso afiançar 
que allí se acha tudo regularmente 
fl~cali~ado, regula.rmente organ1sado. 

O Sr. G. Penna:-Esse serviço tem 
m :lborado muit'l ultimamente. 

Um Sr. Deputado:-A liquidaçlo 
a ' li, em relaçlo as praças, tem sido 
d JBcilima. 

O Sr. Lemos:- E declaro que ha 
algumas que silo quas1 impos,uveis, 
porque durante muito tempo esteve 
completamente descur.1da a escriptu-
raçio daquelle corpo. 

O nobre deputado pelo 6.• districto 
fez aqui cavaJio de batalha de uma 
quesU1o muito singela e .co~ que sup-
punba fazer uma graV1ss1ma accun-
çlo quando, entretanto, devia até ser 
motivo de elogio ao actual comman-
dante do corpo. 

S. Exc. se referia a uma que>tiio de 
pagamento de quota de fardamento a 
uma praça, de nome Dario Barbosa 
Lima, sobre que houve contest.açao. 

Este facto, p 1rem, disse, riA,, ia 
ser apresentado em ab<JtítO.: 
emplar por que o dignd':·oaiíliila,llâli 
do corpo C)liiJire leus dnerOS: , 

Dario, depois de ter sido praça do 
corpo de policia durant<J 8 annos, sem 
nunca ter vindo á capital, porque ti-
nha estado destacado em uma recebe-
doria,' requereo afinal pagamento da 
quota de fardamento. 

O commandante do corpo mandou 
ff9!ede.r às habituaee f&Slluins a re-

apelt6 do direito que assistin ao re. 
qllerente. 

Nlo constando do aseent&me~;~to doà 
aoo.nos carga a este soldado 1]1810 rece-
bimento de fardamento, o comman• 
dan~ mencionou no cer tificado, que 
costuma ser e-x-pedido á directoria .de 
fazenda, que o supplicaote Dlo tinha 
jamais recebido fardamento -algum<&, 
portanto, tin.ha de receber a quantia 
de 413$,em que devilo;importar as quo-
tas de •fardamento que lhe erM devi-
das durante 8 anno:t. 

Mas nessa mesma oooasíAo o com-
mandante declarou que ~m o affir-
mava, porque nlo encontran. assenta-
mento algum relativo áquella pl'llça 
na escripturaç4D do corpo; que julga-
va, porem, pouco provavel que durante 
8 annoJ llllsê soldado nan houvesse re-
cebido uma aó peça de fardamento, 
que, entretanto, forçado pelo cumpri. 
menta das funcções de seu cargo, éx-
ped ia aq uaUe certificado. 

A dírecwria de fazenda impugnou o 
pagall!ento e sujeitou a questao ao pre-
sidente da pcovíncia. Este mandou in .. 
formar slmplesmeote do commandantu 
do corpo se constava que durante o 
tempo em que Dario alli servira tinha 
ou nlo recebido peças de fardamento. 
A info(maçllo do com mandante oao po-
dia ser aenllo que na:o constan da es-
crlpturação respectiva do corpo a en-
trega de quaesquer peças de fardamen-
to ao soldado Dario. 

Em vista desta informaçllo, o presi-
dente mandou expedir ordem parao pa-
gamento, que foi efl'ectinmente feito. 

Por cor1seguinte, se examinarmos 0 
mudo pelo qual foi expedido o certifi-
cado pelo _cummandante do corpo, vê-se 
que este d1gno funcc1onario dava mais 
uma prova do seu zelo pelo exacto cum-
primento dos seua deveres e pelo in-
teresse do cofre provincial. 

Foi d.ito ainda nesta oasa que havia 
falta de praQ~~.S para as diligencias de 
fora d.a capital e que encontravio-se 
eotretanto, ~qui moi~ soldados em: 
pr~3 em~ aerv~llrticular do 
commandap.le"e dtls·oftiCIÍils do corpo. 
O nobre deputado, que fez=ià echo des-
ta accusaçlo, chacmou o meu ~s&8mu
n h o pessoal para este facto. Iíiidatia-
tamente declarei em aparte que podia 
S. Exc. dar o seu testemunh.o partíeu-
lar, porem que ~lo invocasse o mqa, 
que eu nio podia dar. 

O Sr M oretzsol!n:- E' um f;tcto 
pu~lico na ~pita!. 

O Sr. Letms:-Eu só c:onbeço o aol~ 



dado quando estA. C11rdado, fora disso, 
nlo. JtUDaia indag~tei se um individuo 
que pa!saa pela rua desoal&o ou des-
fa.rdado é ou não praça do corpo !le 
policia. , 

O Sr. Noret.:son:- Essas indaga~ 
alo nece.ssarias, e as tenllo feito mui· 
tas vezes. 

O Sr. LemlJS:-As informações que o 
nobre deputado teve slo completamen-
te inexac&as. 

O Sr. Moret..nohn:--S4o factos que 
eoolleço de viso e alto por lnforma-
çõe~. 

O Sr. Lemos:- 0 regulamento do 
corpo de policia tem sido fielmente ob-
servado n.est. parte. 

Tanto o commandanto do corpo,como 
os das respedivas companhias, ~m 
diruito a um orde.Jança, que elles em-
pregAo em serviço mlliLar. O com-
mandante d.o corpo tem com effeito à 
su.as orden:S um ordenança, como por-
m•t te o regulamento, mas nlo o em-
prega jamai:~ em ser viço particular 
ou domestico. 

E' bem pos:ivel quo o nobre depu-
tad.o se eoganasse, vendo empregado em 
serviço particular u1n lnd•v!d.uo que 
ja foi praça do corpo de pohc1a, ruus 
ha multo tempo dt~o baixa, e ninguem 
pode impedir que .um indi!iduo nesbs 
coodiçõiiS vá .orvtr de crtado. 

Declaro positivamente ao nobre de-
putado, affirmo terminantemente que 
é ioexacl<> que praças do corpo de yo-
lioia sojao empregadu pules . offic1aes 
como cnados ou em seus serv1ços par-
t iculares. 

O St·. M o1·ebsoltn:- O povo da capi-
tal que decida entro nós dous. 

O Sr. Lemos:- Sr. presidente, na 
presente discussao do projecto de filrça 
policial, o !lubre deputad.J rupr~en
tante do 6.• distr1cto reprod~uo n,s 
mesma~ censuras que haviao s1do fel-
tas por out ros oobro~ mombros da op-
poaiçao cootra o corpo de policia, por 
occasi4o da 1. • e dll 2. • discussao. mas 
julgo quo~ com a contestação franca e 
1101tuone q u&.\cW de op~r-l hes flcâo 
igualmente rdiJpondidas as observaÇcle~ 
feitas pe~o illu:Stre deputado a quem 
me refiro. 

optnpre-me ainda, como . relator da 
comn11s~o de força, far.er algumas 
obser vaçõe~ relat1va1 ao projecto e of-
Cerecer uma emenda amvliativa do 
art. 4.•. . fi 

Sabe V. Exc., Sr . pres1dente, e • 
cou cabal e aufficlentemente demon.s-
F~~ Q~ 2. • ~uss&o, 11ue a guarda 

. . 
urbana, com~la tio 130 praç.1s, dÔill 
alreres e um fenente, nlo é soffi.ciea·te 
para a guarnição ~a capital, tanto que 
a a8:1emblea resolveo augmeotar o nu-
mero das praças e substituir o pósto 
de tenente pelo de capll llo eommandan· 
te e crear iiiars doisJugares de alferes, . 
para quo esteíl efBciaes fossem incum-
bidos, -o l. • d.\ dil·ecç4o e distribuição 
do serYíço da CO!IIpanhla, e os 2.•• ,_.os 
a lferes, do commando das guardas da 
callea, da dos outros estabelecimentos 
publicos e das patrolhas, em dias al-
ternados durante o rnd, 

Mas, Sr. pr~idente, essa delib~ra- · 
ç4o da assemblea, tomada como .foi, só 
vem a produzi r o seo dosejado ,eft'eito 
no com~çn do exercicío segnhite; en-
trolaoto é conveniente que este servi-
ço comece a sGr f e i to por esta forma 
desde logo. · 

Jt' perfeitamente sabido, e foi C()D• 
fes$1\do pelos nobresdeputados.qae to-
marllo par~e na discusslio em' opposi-
ç.\o ao proJecto, que nllo ba na capí~ 
mais força de linha qunsi alguma, que 
o pequeno numero de praçaa de· que 
se compoem as duas companhias que 
aqui existem està ainda destacado em 
d .ve~os pontos longínquos, cumprinóo 
commissOes ou diligencias muittssimo 
difficeis, ~ que as poucaa praQBs que 
e$tllu aqui actualmente na capital Silo 
a~nua sofficientes para a guarda dia-
r•a do q uart!ll. 

Portanto, Sr. presidente. é preciso 
que a guarda urbana tenha desde lo-
go o augme:u:t pedido e votado para 
que se po~sa fazer regularmente o ser-
viço de guarniçao e policiamento da 
cal' i lo l. 

Assim, Sr. presidonte, vou mandar 
â meaa uma emenda, relativa a esta 
parte do projecto. 

Nilo posso, Srs , nem devo concluir 
as observações que tinhn a fll~er sobre 
o projecto di! força publica, ~em la-
vrar um protesto muito formal e so-
lomno contra ns observações do ordem 
pol.tica geral feitas na sosatto d'1 boa-
tem po!o nobre deputado do 6. • distri-
c~, a quOi!j?Jpondo. 
I '(;.)mp~ cfí, V. Exc., Sr. presiden-
te. compre f) a c!'l'a que nlto posso, 
como liberal e até comp . amigo de 
alguns dos d1gnos cidadltils buntern 
atacados por S. Exc., deixar de lavr11r 
este 8olemne protesto. 

As accasaQ(íes por S. Exo. Jeitas nio 
podem ter resposta da minha "pane, 
1-orque eu teria de retalia", teria de 
fazer arguições violentas contra mem-

• • 
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bros do partido conservadOr, o-que nÍo ._P!:ft~i~,ente, àd honridô Jltombfor dà co-
ne bem ao flleo caracter, nlo esti de marca, o ~r. Jostf A~alo Rodrigues •. 
aceordo com os miOs princípios, nlQ O sr. Stt~erlano de Resnrtte : - Jtt fo1 Cb'nsérvailor. se barmonisa côm 11 moderaçlo que eu 
me faço garbo de. manter e conservar. 0 Sr.l~ ·. Luú: - Assim como V. Ex. Jit rol Jloe'ral. 
L O Sr. Drumond:- Muito bem. (Protertbs da bancada da opposlç4o), 

O Sr. Lemos:- Nilo posso, portantp, O Sr. Ser:ertano de Resende. : :-,E)!~ 
deixar de protestar contra essas ex- multo enganado, ,aponte em gue, té111põ 
prmõ'es, contra e!aas accu.aações tao fui liberal, guando w.tel com llberiíes. 
violentas. . O Sr. J. Lúfz :-'Em' Marlinnll; d Dr. 

O Sr. Drúmond:-Apoiado, é preci- M. Fanltino que o dig~~. 
ao um protesto aolemne. . O,Sr:·. Sepertâno tk Resmck:- Nao 

O Sr. M . Fulgencio:-V. Exca. es- pode d1zer o que nllo ha. 
tio muito ausceptiveia. . O Sr. M_, F:!Justino:- V. Exc. era 

O Sr. H. Sale!:- V. Exc. mesmo t1do como I1berál. 
dii·iê··qué óós estavamoa mal acosto· O S1·. Severiano de Re~Mck:-Deil-
m•dos. Nilo se lembra 1 rle a 1. • yez que coin~tllci As urna:s 

O Sr. Lemos:-S. Exc. aervio-se àpreientéi~mé coJ!jocàniGrtàdbt (opoia: 
de phr&aea altamente ofl'cnsins a brasi- ~u$ dii mí_noria) .e çortserudor ténho 
leiros muito distinctos, a indivíduos s1do alé hoJe.( Muito be-m da minoria). 
que têm encánecido no aerviço de aeo O Sr. Presidenle:- Aftençlo, Sra. ! 
plliz (apoiados), contra cuja probid.ade O Sr. J . .Lui.Z:-New oceasilo v. 
e honra nunca voz alguma ee fez ou- Exc. er!< .u!n sim~Ies Yotinté. 
vir (apmados da maioria). , (Trocifo-se ot.itros apartes). 

O Sr. Severiano de Resende:-To- O Sr. Prmdente:.:._Att411l~o 1 
!Dei easaa phráseaemprestadas de cht-íes . O ~r· Lem~s:-J unto à iltfaglnÍi dellte 
do partido de V. Exc.j vene~a.nê:to ê_id.ádao; Sr. p'teaídente; ou-

O Sr. Letnos:-0 nobre deputado tros 1gna~ente respeitahls eu tejó, 
chegou a injur a r a homens, a quem ~• como o Sr. tenéóte coronel Assis, que 
~em merecidamente applícar as pala- tem .P~~~~do relevantissimos serv1ço5 
nu mais eocomiasticas que S. Exc. à provJncJa, e que nAo Curlo poupados 
dlrigio ao Sr. Barão de Cotegipe. pe~o nobre d~putado, Corao acremente 

O nobre deputado injuriou acremen- lnJur.ados. 
te a chefes proeminentes e distinctos Mfi:s, S~ .. J>re~identa, eu nllo quero 
do par tido liberal e... rdtahar~ J~ o dtsse ; eu nllo me j~tlgo 

O Sr. M. Fulgencio:-Nilo apoiado. COlo o d1retlo de abúsár da immunidá· 
O Sr. Lemos ... a outros que, se nlo de de6ta tri_btllla P!ira injuriar a quem 

esllo collocados em tio alta posiçlo quer que seJn (apoJaàos do. maioria) 
politica, têm por si um passado verda- para .Ja.nçar improperius aoJ membro ~ 
deiramente invejavel. do part1do conservador, que por ventura 

Ji:' a~aim, Srs. , quo com pasmo ouvi ten~llo se tornado merecedores de mi-
accuur a um dus m11is dignos caracte- n~as cen~urns e contra os quaes tenba 
res, um dos mais probos e honestos teíró ant1go. 
habitante• d>.l cidade de S. Joio d'El- f! ST·. M. J:ulgencio:-Accosou ao-
Rey. to1'1d11des, es.t.avã. oo seu dirbfto. Nilo 

o Sr. J . L'C'ú :- Apoiado, cldad4o g!le 01'8 ~uerem dár Iiêm odiroitode queixa 1 
nllp tem uma mancha em sua vida. 0 r. L~mos:-Nlto ap9iado, V. E:r.c: 
(Apoiados da maioria). nlo J>O_de du~or is_so, V. Exc. que tém 

O Sr. Lemo.s:- Entretanto, esse cara- ~ quelx~do, q~e tem âccusado auto-
cter, quede\·ia aer resjMlitado e aprecill- rldadea hbell,es; co~ V. Exc. mui tos 
do, fo1 p6lo nobre deputl~o acreiD~P.Je ouu95 de aetts collegd cttêm feito, le-
lnJuriado. (Apoiados e fl(atapottufc_$). vantando nós apenas as accusações que 
Cldadlo que devia aer\ol'r Cfe'mooeló a alo (ettas, defendendo oa accusados· 
todos, pela flrmeta de suas crenças poli- e até agora neohum doa nobr.qs de: 
ticas, pela dedlcaçlo com que tem ser- putados aind~ motivoú um prote1o tio 
vliio a causa de sua patrla e de seu par- aolemne, ,Cilmo o que ora f&QJ>, mas 
tido (apoiados) ; cidadlo que Ja h a bas- porque S;). Excs. teeni feito suas ac-
tautea annoa, em 1842, bateu-se no cam- õe d d · · li 
po de bátalha.""la_ a i~eaa que Jul,.,.va as cu ~aç . 5 u!an ° e uma n8lJagem que 

r- - .,-ld tem 11do tolerada aempre em to\loa "" 
melhqres, !Mll~ ide.u de.ae.u part 0 • e parlamentos. A accou"8 0 de b·-u•- •,, !Jue desde entlo até hoje sustenta, ainda d ..- v • · • • 

ruêsmo Ílas occa:sl!ft!S das maiores p6rS9• poJ:t}ip, &:!tOOU d&:~fa linkOAI!'em (1140 
illi~ ~ue !VIII sotrrldoi rtllro-me, sr~ a~iaàos <h ntinoria) • f$lttfo\ 11 ra. 



sM pbrquo nós 'óutros, magoados, al-
guns.~ levà'dos 'siWiplesíneõte pela soli-
da rieclade ~lltlca, out'r.,s pelas tela-
~ p:u11cülaros, qoe os preõdemà al-
gum desses caracteres victimados, ~ru
têsumos nlo ~ó oa oecúião: 'por meio 
de ápâ~ i~.afmenfe' acres é .for tes, 
C>mo atada liOJB pelo protesto euerg.eo 
e formal que · vehho lcivrar lJBnnte li 
auemblea. • 

Sr. presidente, para corresponder A 
aggressab do nobré depulado, ·e i· a pro-
ci•O quo eu quizesse retaliar, qúo ti-' 
vossa a coragem de !aHar 'ao rBilpoito 
deTido A mim proprio, para vi r aggre-
dir vlolentam'.lllte a membros do parti-
do consern"dor, a ministros pettenceo-
tes a esse parti:lo, que se têm tornado 
até cr iminosos. Mas, eu n:to podia abso-
lutamente vir fazel·O. Sabem VV. 
Excs. e a casa que eu bmbo bastante 
coragem para fa'zer qua8Squer dessas 
aggre~sües, ja o tenho feito por vezes 
péltt. imp_rensa, ~esmo no terreno. pos~ 
soai, e átnda bOJO poderia repettl-as, 
lDIIS nesta tribuna, nao, na:o quero quo 
a lguem supponha qu? ·me prevaleç? ~as 
imm1111idados de depdtado para tDJU· 
riar a quem quer que seja. 

O Sr. M . Fulgerfcio:- Nao houve 
injurlta. 

O Sr. Seoeriano àe Resende:- Ac-
cusei e apontei muitos factos. 

O Sr. J. Luiz:-~ão apontou nem 
um. 

O Sr. Ltmos:-Sr. presidente, a lin-
guagem do nobre _deputa~o foi tão .i~
cendiarla, que: chegou a tnsutlar o ana-
mo de ee~s collegas de bancada, ao 
ponto de ouvir-se alli esta phrase-
é uma infamia-, e out ra voz respon-
deu 111. em baixo como echo- é uma 
infamia. 

Oomo, Sr. presidente, pois a nossa 
tribuna pu lamentar, o recinto em que 
estamos ja pode s~r. perto.rba~o _ pu~ pa-
lavras tao acrimontosas, tao tnjunosas 
e ainda mais, dirigada:s a dois c..racte-
r~s muito nobres, como acabo de dizer 
A V. Exc., a dous cidadãos que pelo 
seu procediment'4 deviant ter feito jus 
até á gratidllo de alguns dos meniLrus 
desta casa? 

O Sr. M oret.:solm:- V. Exc. estll. 
onganndo, nó~ apenas dissemos quo era 
uma infumia a pratica dos factos' rela-
tivo~ a S. Jo!O, quo o no~so cullega 
narrava. 

O Sr. X. da Yeiga:-Qnando o nos-
so collega tratava do varejo aciotoso 
0 indecente em cau s particulares, .:om 
aobrosalto daa familiu, eu • disse em • 

np:trto quo isso era simple~ment& 'nml\ 
infaunia e fui acompanb dÓ pÓlo Sr. 
Teixlli ra da !!feita. 

O Sr . .Moretz..sohn:..-Roferimo·nos a 
eues factos, que realmente constikem 
uma infamia. 

O Sr. J Lui.::- Factos que nilo-fo-
ram provados. 

O Sr Severiano de Resendé:-0 Sr. 
11!. Fulgencio ja' apresootou os doclu· 
moJ ntos nesta assdmblea. 

O S1·. J. Lttiz- V. Exc. accusou o 
Sr: tenente cnronel Antonio Oonsal vos 
de A~sis de vícios vergonhosos, e eu 
o empruso para mostrar quaes aejao 
e~~ vícios, sob pena de passar por um 
Cttlumniavlor. V. Exc. ha de ter res-
posta cubal. · . 

O ~,., ~t:veriano de Rcsemlc:-0 meu 
tribunal é o eleitorado, esse é o que 
me ha de julgar. 

O S1·. Lemo$:- Sr. presidente, um 
dos mais distioctos mineiros, uma dns 
mais lucidas inlelligencins quo ostn 
província tem próduzido, um carnclor 
verdadeiramente indepedento o nobro1 
o Sr. Dr. Cesario Alvlrn (upoia~os), 
como deputado por esta província, (07. 
uma accusaç:lo ao Sr. llarlto do Cote-
gipe. 

O S1·. Dt-umond:-Mostrou muita 
coragem e patriotismo. 

O S1·. Ltmos:- V4 V. Exc. qoe este 
distincto ctdadilo havta de segutr, na 
accusaç!o que tinha do (87.or ao Sr. 
ex-ministro da rauoda, as normas quo 
lhe forão dictadas pela sua educaç4u, 
peloi no~os habito3 parlamentares. 

Cum ofl'etto. o Sr. Cosnrio AI vim oito 
pronunciou por eFSa occn ~illo uma só 
palavra qoe destoasse da mai• fina cur-
tezia parlamentar, contra o Sr. Barlt'o 
de Ootegi po. 

Da mesrua forina o Sr. !Jar!!o do Oo-
tegipe, que ficara alquebrado pola 
mngnatude da accusnção, que confes-
sara o facto ..... 

O SI· M. Fulgcncio - O Sr. Bario'de 
Cotegipe alo se alquebra com accu.-m-
çõos desta ordem. 

O S1•. Drumoná:-Peraote a opinião 
publica n!!o ha gigantes. 

Q Sr. M. Fulgencio:- E bojo v. Excs. 
silo os prlm'êlros a elogiai-o. 

O S1'.D1-umonc1:-Assim como V.F!xcs. 
jn nllo e.,t!!o satisreitos com o Sr. óruz 
l't!achRdo. · . ' O SI'. Lemos:- 0 Sr. Barilo de Ootegl-
pe. nllo obstante alquebra/lo pela ' Mag-
nitude d11 accusação, que coof~a'tti o 
facto, mas t ratara de expplfcal-o 1eom 
as rasões que suppunba serem completa-
.mente JUJtiftcatlvás, DIO ten umta p~ 

• 

• 
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lavra injuriosa para dirigir ao Sr. Ce-
sarlo Alvlm. 

Entretanto, o nobre deputado, a quem 
me refiro, reproduzindo as aceusações 
acres tia lmprenu. partida ria maia des-
enfreada ( apowdos e n4o apoiados), 
cheaou a dizer quo o Sr. Cesario Alvim 
era 11m reptil, CJUe procuro11 morder o 
Sr. Bar4o de Cotegipel o Sr. M . Fulg871Cio:~v. Exc. é que 
traduz assim; mas hontem alo se decll-
nou nome de nlnguem. 

O Sr . Lemos:-Ora, Sr. presidente, eu 
aó poderia re11glr contra esta Injuria 
injur iando tambem, mas isso nllo vai 
bem ao meu caracter, n4o vai de accor-
do com os meus habltos e principii)S de 
educaçll> e, portanto, contra essa in-
juria acre, Injusta e Infundada, eu ape-
nas lavro o mais formal e energico pro-
testo. (Muito bem). 

O Sr. Cesario Alvim, sobre o pedes-
tal do seu talento, sobt e o pedestal dos 
seus grandes aerviços ao paiz,está muito 
alto collocado para poder ser tocad<• por 
uma Injuria t4o grosseira. (Apofactos, 
muito bem) 

O Sr. Cesario Alvim tem muita no-
breza para desculpar, porque ha de 
compro~hender, como eu, que o nobre 
deputado apenas se f11z echo das accu-
sações injuriosas e sem responsabilidn-
de de uma imprensa muito to:tager11da 
(apoiarúu) e sem criterio. 

Eu nAo aceito, nem ao menos, a cen-
sura que po~sa haver co:~tra o pro-
cedimento llo Sr. Cesario Alvim. 

E' possivE:l que eu, que qual:juer 
out ro dos meos collegas, em circum-
atanctas identicas,6tesse a me~ma accu· 
saç4o ao Sr. BLLrão do Cotegipe. 

Naquolla o:>casiAo não se tratava de 
atacar u homem, era o ministro .•• 

O S•·. Jli . Fulge11cio:-O Sr. Duque 
de Caxia~ era injuriado todos O$ dias 
poloi corrt~ligionai'Íos do nobre depu-
ta lo. 

O Sr. H . Sales:-Foi sempr em ui to 
acatado. 

O S1·. M . FulQ811Cic:- Recorra aos 
annaes. 

O :)1·. H . Sat.s:- Eu costumo acom-
panlmr todos o~ negocios do mco paiz. 

O Sr. Lemos:- E' possível que fosse 
accusado por algum de seos acto~. mas 
nunca foi injuriado por memb1o algum 
desta asaomblea. 

O S1·. ;li. Fulgencio:-Eu garant•> á 
V. Exc., pnrquo fui testemunha ocular. 

O St·. X. da Veiga:-E o actual mi-
nistro da guerra o injuriou dl'sta tri-
buna. 

O Sr . M. Fulgencio:-Apoiado, até 
protestamos. 

O $~~ ~~0(:-:-~s! Sr. fr~identet 

nllo posso, ditia ell, nem ao mencb I Up· 
portar as censuras que houveuem ou 
paluras do nobr.l deputado contra o 
S_r. Dr. Cesario Alvim, por~ue é pos-

• stvel,, em taes c•~cum$taocias, que eu 
proprto, Sr. preStdent.t, vies~. perante 
o parlamen~ de meo paiz fazer uma 
accusaç&o tgual a es~e Sr. ex minis-
t~ .da fazenda ou a outro qualquer 
mtn1st;o meo adv~rsario, que uaa mes-
mas ctrcumstanc1as se ti v esse tornado 
merecedor das censuras que naq uella 
occasiAo lhe furão feitas. 

E, Sr. presidente, eu, que nllo põsao 
absolutam&nte comparar a minha in-
telligencia e .os m~os serviços aos do 
Sr. Dr. ~ano AlVIm (tido apoiados) , 
oAo poderta . supportar que qualquer 
pe~a qualtllcu;e por tal forma o 
meo act.u. 

Ora, Srs., se eu ntio o pode.ria sup-
portar, em. relaç&o ã minha pessoa, 
quu~to ~&ls e!D relaç&o a UID homem 
d~ tutelltgencta, do civbmo, dos aer-
v.tços prestados â patria e ao partido 
hberal, como o Sr. Dr. c. Alvim. 

O Sr. H . Sales:-Ainda agora, f11ra 
do parla!D~nto, está prestando serviços 
reluvantt.stmos ao paiz. 

.o Sr. Lemos:- E' exacto, muito bem 
faz lemb~ar o nobre deputado; ainda 
ago.ra, pn vado, por circumstanciaa es-
pccta~~:~, do cargu que tllo digoameote 
occupou no parlament:l, continua a 
prestar .releva.ntissimos serviços á sua 
pt·o.vmcta, es~a tratando da questão que 
t~a1s pede Interessar 0 8110 de se o vol-
v•montu e pNgre.s.;o da colooisaç4o 
da vinçAo ferrea, ostâ' tratando de con: 
correr com a sua prat1ca, COlO •~ suas 
luzes . para s?lução da graut.le questllo 
do dt~>-abatxamenw d11s turifas tias 
estradas de ferro-, est.ã tratando de 
d~33nvolver a industrta, de aprufe•çoar 
todos os processos da la vou r a está 
pres~odo v~rdadeiros ser viços â soa 
patrta. (Apo~ados). 
As:~itn pois, Sr. presidente v4 v 

Exc. q~e é moito justo 0 moo protesto: 
quo assun fica furmal e selemnemente 
lavratlo,c01~ tra ~ aggres~e~ insolttas e 
phrl.l$os~crun~o1osas do nobre deputado 
pelo 6. dtstnctu eleitoral. 

Por tanto,. vou seutllr-me 9 mandar 
à meu a 101nha emenda quo ú 
guio te (le) . ' a St:• 

(J.fuito.bem; muito bem). 
E . apotada e entra COujunctameofe 

em dtscu.$io a scgu1ote--
. Emenda aa art. 4. • 

Depota .da palavra-cn!Doott&- d' • 
ae desde ~a! ' 1f4 
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Sala dlll! sessões, 28 do Setembro de -
1882.-M. J. de Lemos, Sat~ta Cecilia. 

O Sr. T e ixeira da !llo U.o• 
- Cada vez,Sr presideute, eu me apro-
ximo com mais Limide.z desta tribuna ... 

O St·. Mo1·etzsohn:-Nao tem rasno. 
O St·. 'fi. da. Mo tia .. . isto em ràsãll 

do uma lei muil~ natural e muito co-
nhecida: é que, em geral,as esperanças, 
que emmurchechem, c as ilhi$Ões, que 
se dissipam, diio lugar ás tristezas c te· 
mores. (Muito bem ela minvl'ia). 

Eu tenho notado, Sr. presidente, com 
que perigo se occupa a tribuna em dis-
cussões desta ordem, d1scussõas de 
transcendent.. importancia, ja pela na-
tureza da ma teria sobre que versa:o, ja 
pelo alcance político que lhes dão o 
nooso regimento e as nos•as praticas 
parlamentares. 

Não continuarei, Sr. presidente, tra-
tando d'este assumpto, no debate pura~ 
ment1l politico, que se tem dado nesta 
casa de hontem para hoje; entretanto, 
nao poderei deixar do d í1.er alguma 
eousa subre politica, para desenvulver 
e explícar certas prop·1siçõcs,que forão 
por mim proferidas na pr~meira discus-
sllu da força publica, assim como ta~
bem para dar resp~ta, com q uanto mul-
to perfunctoria, ao brilhante discurso 
que acab:1 de ser pronunciado pelo dig· 
no deputado pelo 14.• districto. 

Sr. presidente, orando ha dias nesta 
casa o distincto deputado, meu parti· 
cular amigo, o Sr. Dr. H. Sales, sobre 
o orçamento provincial, e a proposito 
de um aparte do meu distincto collega 
e companheiro de btmcada, o Sr. 'fo · 
cant ins, que em respos1a a nma asser-
ção de S. Exc., quando dizia que o 
partido conservador nao t inha pro-
gramma, dissera que isso era ~ma he-
r esia, o ho.1rado deputado a 1slo res-
po!ldeo qu J ~ que S. Ex.c . affirmava 
JlilO era heresta; que beresm ha v 111 par· 
t ido desta bancada uas expressões usa-
das por 11. u orador,que tin~ faUado na 
primei• a discu·s!lo do prOJCCW de fllrça 
publica ... 

O St·. H. Sale>:-Perd4o, V. Ex.c. 
permitte um apartei 

O Sr. '1'. da Motta ... isto ô, que o 
partido conservador queria liberdade e 
ordem. 

O S1·. H. f! ales:-V . Exc. parmitt.e 
um aparte? Eu tenho aqui as notas ta• 
chygratJhicas (most,·ando-as); eu dis~e 
0 seguinte: o que me determ10ava a dl-
r:e r qu~ o partido comervador nllo tinha 
pr ogramma era ull?a phrase prof~rida 
rio ~eu nubr e amlgO,<iUO agora ~CU• 
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pa a t1·i1Juuo, isto é, que o partido con· 
servador quer a ordern como condição 
da liberdade e á lib,rdade comq,e8'ei-
to da ordem; phrase inteiramente meta-
ph•sica. · 

O St·. T. c(a Molla:-Mnito agrade-
ço a e'xplicaçAo, que S. Exc. acaba do 
dar, e que é mais uma pruva da éleça~ 1 
çi'l.o de seus ~entimento; (apo,ados ela 
minoria),pcrq ue na verdade eu nâo po-
dia esperar da parte 'de S. Exc •• a quem 
tenho tratado 'sempre com a maiur con-
sideraçllo e eSt ima, de que é merecedor 
(apoiados)... · 

O ::ir. H. Sales:-E que me honra. 
Os,·. T.da Motta ... expressões que 

de qualquer modo podessem me o8'en-
dcr .. 

Mns, eu entendo, Sr. pres:dente, que 
esta phrnse,de que usei então .e que não 
f~J i perft~itamente reproduzida por S. 
Exc. , pois que é a seguinte- que o re• 
s).lmo das aspirações do partido conser-
vador é ordem como condi~o da liber-
dade, e liberdade como primeiro ct'rei-
to da ordem-, com quanto não soja em . 
si um p1·ngramma inteiro, ô o rcsu mo 
delle ,ê a synthese,e esb syntb.ese eu a 
desenvolvi depois, mostrando como esta.'! 
duas ideas, que pelos publicistus mais 
notavoi~, comu B. Ooos tan t, Ht!llo e ou-
tros, são apresentadas como os dous po-
los que limitao e entre o~ quaes gyra o 
mondo p:>l it1co, co:1stituem as duas for-
ças que delermin:to todos os movimen-
ws, quer revolucionarias, quer reaccio-
narios dos povos; pelo quo a histeria 
no!' as aponta como aspirações constan-
tes da humanidade, que ora peleja pelo 
desenvolvimento d,e nma, ora de outra 
dessas ideas, de cujo consorcio só e uni-
camente poderãO re~u!tar a boa orga-
nisaçllo e a hoa d irecçllo !los Estados. 

Eu entendo, S'"r. presideo te, que es-
tas duas itleas real me o te con ' ti t uem 
nAO só o programrna do paatido con-·-
servador, como ainda dellas dl)l,.e de-
rivar o programma do proprio pnttldo 
liberal. · 

P orque, Srs., neohnma dessas ideas 
pode ser excluída !le qualquer pro-
gramma pohtico sensato, e a nossa dl-
vergencia, o q.ue nos sepa1·a, não em 
campo de uma inimisado mconclliavel , 
pur que nós lodo~, pugnandu cada um 
debaixo de sua baoddira, queremos, 
prim~iro que tudo, o bem da patrm, 
(muitos apoiados), a nossa divergeocia 
cr n.siste u penas no modo de encarar 
estas duas !deas na organisação social 
e no desenvol vimente e garantias que 
entendemos dar a uma e à outra. 

• • . . . 
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Alem disso, Sr . prt>sidente, nllo se 
poJe desta minha pb'rase deprehender 
falta de programma do par tido conser-
va lor , p'>rque, Miando pe!a prim~ira 
vez ne'ta ca~ em materta puht tca, 
sem aucorldade de chefe e apenas 
como hu!Jiilde e 'obscuro soldado ~fi4C 
a JOia!Wt), ex premia as minhas convic-
Ç!JJS lndívíduaos, expunha o modo 
pelo qual entendo p programma con-
servador e a rasllo porque o adoptu. 

Oomo diss.e 'h'a PQUCO, agradeço inti-
m unente as expres~ões que acaba _de 
dirígir-m~o o meu ll!ustre collega, o ~r. 
H. Sales; ellas expresslo que o nobre 
deputado nlo teve absolutamente in-
tençAo da mago.1r-me. 

O St·. H. Sales:- Nem podia tel-a. 
O Sr. T. da Motta:- Enhetanto, 

nllo posso deix.ar de protestar contra a 
phrasa do nobre deputado, dizendo que 
o meo partido nao t~m programma. 

Sr. presidente, este programma de-
riva, COIII'O acabo ae dizer, dos princi-
piOS fundamentao$ do direito publico, 
é attestlido, em seu desenvolvimento, 
em seo alcance pratico, não só pela 
bl. toria uoiv'l tsal, em relação ao mau-
do inteir , cuja marcha na ordem so-
cial, como ja tivê occasilio de dizer , 
é domina la pelos gr andes prinoiplos da 
liberdade o da or dem, come, tambem o 
bttestlo. e de modo brilha.nte, as pagi-
t:as msis gloriosas de nosaa historta 
patria. 

Naacudo propriamente em nosso paiz 
nos dias da minoridlde, quando a ab.l i-
c •QAO do :losso primeiro monarchn e a 
passagem do guverno para as mãos de 
um . menino coincidi lo com a gra.ntlll 
ag•t.açlo política, que _en~â? dounnava 
nos~o paiz e punha o prJOc.tpto autorita-
rio em gran.to perigo, quan<lo, como sa-
bem porflllt.umento 03 nobres deputadl!!, 
ae desenvolviam e adquiriam grande 
vulto e lmportancia em nóssa patrla 
ideas de federaçao e outras que iriam, 
alem de tudo, comprometter a nossa uni• 
olade nacional i o partido conservador, 
formado da fracçao do partido liberal, 
que ae denominava moderada, e de a i· 
g11ns membros do antigo part itlo, que se 
chamava restaurador, mas que ab.lica-
ram suas ldeas, e vendo que eram irrPa-
lisaveis, approximaram-se. em par~e 
desta fracçllo moderada, ass1m como ou-
tros seguiram diversa bandeira; o par-
tillo consorvador,assim formado, podo-se 
dizer quo sul vou naqae!les dias de pe-
rogo oa~:innotl 11 integrt<la<le de nossa pa-
t ·o a. (AJ.Ofados). 

o·atu para cá o partido conservador 
bro.silel.ro, fllla.n.Jc>-se [I., Jdeas conserva-
dura$ abraçadas nos paizés mais civill-
llll~~~ llO' JIIQodo; e acto11tando e•~oial· 

I 

mente (>Qr llorma politlca o trraode pro-. 
gramma-da escola doutrinatla; tem, em 
teclas as phaiiOS de nossa existenola na-
cional, e at& á custa> do,sangue de seus 
adeptos. sustentado sempre, &·mal to glo-
rlo!&mlln~. a sua..ban~eira . (Apotadot). 

N.lo quero. Sr, p_reetdenc.. porque se-
ria tlar um .desen ~oi v(mento exceasivo 
ao discurso breve que tenho lntenç;lo de 
Cuer, e porq.~é ja me occupel ~esta ma-
teria em 1. • íliscusslo da 1111 de força · 
nllo quero, digo, asslgnalar nem as dl: 
versas pha.ses em quo o partido conser-
vador tom se.consti tuido orador de todo 
o re~peito publico,. nem lambem os-factos 
muI U pios Jl!ll(l,9 q uaea tem adq o i r ido di-
reito A gratidao naoionaJ, {AJIOlado1 da 
minoria). 

Eu pretendia mostrar que, em vez de 
nllo ter p~ogramma e de nlo 110r fiel a 
elle o part!du conservatlor,ao contrario, 
o partodo ltberni é que, em diversas pha-
ses de nossa historia:e ainda na actuali-
dade, tem•se lamentuelmeoto afastado 
do seu programma, Nlo desenl'ol verei 
porllm, . esta ~hese. porque e lia ja teni 
aidn brt lhantemer.te demonstrada por 
alguns dos meus distlnct.Qs companhei-
rud de bancada; e mesm4! porque eu nlo 
preciso contar, nem provar aqui! lo que 
está succedendo, que nAo é histor ia an-
tiga, nem media, nem moderna que é a 
actuahdade, aquilloque um paÍz Inteiro 
enxerga, compreheode, e de que ba 
de tira r as necessar ias consequencias 
( M utto bem da mtnortat. • 

Sr. presiden~e. na primeira discuss!o 
da r~rça publica, depois do ter feito 
con-sideraÇões geraes sobre a fOJitica, 
por. occastllo das q ~aes profert as pro~oo 
postçõ9.i que agora acabo de sustentar 
e de deseovolver, p~ei a fazer consi-
dor~çõcs sobre o estadc) actual de nossa 
poiJLica,quor em relação à direcçtto ge~ 
ra_l ~o Estado, quer em r olaç&o â nd-
mm•straçao provincial. 

_S.tbre to~o~ estes pontt~s têm os cou-
cettos e op_tnu'Jes da opposiçlla encon-
trado na d•gna maioria da casa contes-
taç.lo fo.~rmai..Entrtltanto,nao suppooho 
que alies t anhAo sido des truido~ 9 que 
11 conclusao á que devamos cbeg 
apó~ o dolbate an:madu que tem havcS!• 
possa ser outra, a udo ser quo a actua: 
ltdadc dové inspirar grandes rece' 
nus corações patl'iotico$, quer em ~~~ 
laçilo à marcha geral d_u E~tatlu, quer 
em r~laçâo aos neg.•ctus proviuctae' 
(A p01ados da miJ,o,·ia). • 
. Pa9saodo depu i~ a alllllysar 0 prt~• 
JCCto de l~1 de forço publ oca, llvo o~cn
s.ilo de tltzer que alie mesmo crn um, 
pt OV.t de q u_e na actualidado nau $& 
oboerva vào ugvr usamente os principiue 
as nor~as a !toS era~çs. ~ue dev~m aor 
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a \optadas, respeitadas o obedecidas om 
wdus os paizes regularmente organl~a· 
dos e prinCipalmente regidos pelo sys· 
tema -conS'\i tuc1onal representat•vo. 

E' ass1m,Sr. preside:nte1 que ou apra· 
sentei co•nO moldida inconstitucional, 
como pt~rfei ta abdicaçAo de uma das 
mais Importantes prerllgativa~ desta 
a1semblea, a cvnces.ao da grande som· 
ma de 4~ contos de reis; somma quasi 
que equlvalonte aa deficit orçamontul 
cdeui~Ado pela distiocta l J" commissao 
de fa:r:onda, pa ra o presidente da pro· 
vincia applicu no engajamento de 
paisanos para o serviço da polic•a. 

· Kslranbei ainda e notoi a mconstí-
toeionalidade da idell de serem estes 
paisanos engajados pelo chefe de poli· 
cia, u que parecia de alguma maneira 
atteutatorio contra as attribaições do 
presidente da provincia. a quem com· 
peta prover de empregados a todos os 
c 1rgos e lugares creados por esta as· 
semblea. De sorte que eu ·concluin qne, 
c!.minhando do inconherencia em in-
couhorencia, a repr63entaç!lo mineira, 
de um lado, conced1a aa pre9idente da 
provincia 111ais do que podia conceder 
o como que delegava ne11e suas aUri-
buiç\les, e, de ou\ro lado, concedia- lhe 
menos do que devia c:onetd~r-lbe, 
creando empregos ou lugares remune-
radOi na prov1neia e confiando o seu 
preencb1mento a um~ e!ltidade que nllo 
o presidente da prov1nc~a. 

Ora, Sr. presidente. estas minhas 
considerações, como eu esperava, como 
t inha plena certeu, ná•J merecere o a 
attunçao da nobre ~o~mi~ilo lnd"O 
apoiados), da nobre 1nalor1a; mas, ollo 
téndo tlunbem s1do eu convencido da. 
improco ieocia de lias, nao podia deixar 
de, nesta discussllO, insisti r nc~sas 
ideas. 

Eu disse ainda, Sr. presidente, gue, 
em minha opioi«u, om !lada melhora· 
vamos as cireumstaneias de nossa po-
licia e uem teria mo i fvrça publica mais 
moralisada e efficu; que o sen 1ço im· 
portanl.e que eurre por conta da força 
publica, que é a guarda do d1rei~o .de 
nós toilus " a s~gurdnça da prvvancaa, 
que esse ~erviço oao pod.eria tornar.-se · 
mais perfei to com a 1Jea sugger1da 
pelo ·govtlri\O e aceita pela commia14o, 
de qualq oer aug•nentu na força pu· 
blica; IJOrque entendia, Sr. pres•ileu t.e , 
como ainda enwndo, que o no11o mal 
provinha principalmente da falta de 
pessoal para compos1ç1o da fu(ça pu-
bliça e,em 2.• lugar, da desorgaoisaçao 

o indisciplina na pr.1pria força pubhoa; 
mal este q,ne 1\ narrado C<Jm t da. ver-
dade pelo pr~idente da provincin em 
seu relatorio o que eu julgavn que, nilo 
O!tando ao m~:nus preencb do o numero 
de praças mareado para composiçlo da 
força publica no annu anterior e que é 
111en'l1' qua o marcado para o exeroioio 
!utu ro. nós nada cooseguiriamua, que 
ora U•l•n medida inteiramente· !nu-
til votarmos augmento de Curça; e que, 
alem dissQ, as nossas c:rcumstanclas fi. 
nnncelra~ nllo comportavllu augmento 
de despeza. 

Da sorte que o projecto de força pu-
blica. apr01•ntado em 1. • discoss4o 
nesta c.isa e que chegou A 3.• quasi que 
nus ml.'smos termos em que {oi apreliSn-
t 1do, me parecia ao mesmo tempo in-
con~ti tuc.onal, ant1-economico e ioca-
cnpaz do produzir qualquer melhora• 
menta nn f·1rça publica. 

So eu tinha ra:lles pa1-a assim cnn~ 
sarar o projecto em sua l. • dl~cu$sao, 
Sr. presidente• es3as ra.s\les subem de 
ponto hoje,pois que passou o augmento, 
contra o qual eu havia Calbdo em 1.• 
discussllo, sen.:o· elevada a guarda ur-
bana a l5V praças, quandl no exercicio 
anterior era de 130; o especialmente, 
Sr. presidente, em rasão da emenda que 
aoaba rle !or olferecida pelo nobre re~ 
!ator da c:ommiss«o de Corça publica. 

Essa emenda contem uma idea,com a 
qoal eu nao po550 absolutamente con-
cordar; é a idaa de ficar vigorando 
desde ja o augmento que ~e vai votar 
pnra o excrc1c1o íutnro. 

SI·. pa·e~idento, esta medida, alom de 
nno trazer vantagem algumtJ. para o 
serviço publico, vem desorgunisar o 
orçamento vi.5'lnte. -

No orçamento vigente est.A marcada 
para a guarda urbana uma quota cor-
respondente a 130 pt·aças. 

Como, pois, sem violação dessa lei, a 
lei magna, a ma1s importante que aqui 
d1scu1imos e votamos e na qual, por-
tanto, devemos trabalhar com ma.s ca-
pricho e esmero. porque ó a quo mais 
directamente affecta v bom estar o ia-
tere,sos do nosso> constituintes, comó, 
pergunto,sem preju•zodus5a lei. pode-
remOi votar esse· augmento dosrie jd 
De duas uma: ou no orçamento vigente 
foi votada verba maior do que R ne-
cesearia para este s~rviço, o quo n!lo 
podemos suppor que a assemblca passa• 
da Rzesse, ou roi votada a quota neces-
saria e então com este nugmento 
vamos desorganisar essa despeza, n, 
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mos autorhar um doflcít, deftcit que 
necessariamente trará como coose-
queocia a abertura de' credito sup-
!JIOrnentar, esse grande mal , contra o 
qual tanto se tem clamado e se dev11 
clamar, odo so DE)jta casa, como na as-
sem blea geral. 

Alem disso, Sr. presidente, esses 
cr editos supplementares, annunciados 
11 inevitaveis, em vista da emenda do 
nobre deputado, serào illegaes, pllrquo 
catAo fora do~ casos previstos !JOia lei 
qua regula a materia, que é a de nu-
mero :!716 de Dezembro de 1880 

Ora, me parece que, nllo h a vendo no 
orçamento vigente quota votada para 
05te augmento de força, e nem ha-
vendo tambem autor isaçâo para o pre-
sidente da província abri r credito sup-
ploment4r nesta rubrica, na qual, en-
tretanto, abrirAo-so illegalmenr.e no ex-
ercício passado croditos supplerueu ta-
res no valor de 117:000$, a assem-
bica, votando esta emenda, vae ~aoc
cionar uma dupla lllegalidade; isto 
é, vae revogar a loi do orçamento 
pasndo e vae autorisar o presidente 
da província a abrir creditoJ supple-
mentares fora dos casos previstos pela 
lei, sem quo a revogue. 

O Sr. Drwnond dá u:n aparte. 
O Sr. T. da Motla:- )iat isto em 

nada vai attenuar a gravidade da cen-
sura fe ita. 

Eu entendo mesmo que a assemblea 
provincial não po•Jo estar revt•gando 
por esta forma as leis p •r e lia decreta-
da i p~ra vi~orarem ern um praso fixo. 

1~10 não só de•prostigia e. ta corpura· 
ç!o, como vai directamente do encontro 
ao espir•to•lo acto lld,licional, que mar-
ca como nossl ottribuiç.l.o, a mais Ílll• 
pvrtante, fixar a despez t publica an-
nu·almente. 

Deste m:.~do, o orçamento nllo r ego 
um anuo, porqua no mei? do exercício 
vem a a:~semblea votar leis até com cf-
feito retroacti v o, que vêm alterar as 
despezas _anteriorment~ fi;tadas, produ-
z:ndo asstm o desequrhbrt•• bmentavel 
e1tre a receita e a despeza. 

O Sr. Mo1·etzsohn:- E' completa 
desor~ranisnçllo, n!'lo ba duvida. 

O Sr. T. da Motla: - Assirn, Sr. pre-
sidente, se o Jlrojec to de força publica 
primitivo ja nllo podia deixar de do$· 
portar censuras. soo~ inconvenientes 
se aggrnAo e augmentllo em rasa.o das 
modificaçO~ts nelle feitas e que, em mi· 
oba opinrllo, ainda o tornão poior. 

Sr. presidente, as leis, ebpecialmente 
~· ~ ll!_ di&~m res~ito ã desreza fubli· 

ca, como muito bem disse um notavel 
est8di!lta fr.mcez, esterco typa:o a epoca 
em que S4o feitas, rasilo pela qual esse 
distincto e: tadista tira como cor•1l ario 
dessa grande verdade o seguinte: 

c Dai-me boa política, dar-vos-hei 
boas finanças; creai má política, e te-
reis màs Hnanças •· 

Sr. presidente, nilo se podp deixar 
de pro{Ojtar contra a tendencia cres-
cente das nossas as:1embleas provinciaes 
de abdicar suas altribuiçc1es nas mitos 
do poder, e contra a marcha sempre 
invMora do executivo. (Apoiaáo.s). 

Esta emenda, desorganrsando o or-
çamento, desprestigiando, portanto, o 
poder legislativo provincial e dando 
ao prestdont<.~ da pruviocia autorisaçlo 
para abrir um credito supplemeotar em 
caso coutrario â lei, é symptoma ao 
m.amu tempo das duas enfermidades, 
isto é, da fraqueza do poder legislativo 
e da omnipoteucla A qui) parece ter 
chegado entre nó• o poder executivo. 

O S1·. M. Fulgencio:-E falia-se em 
verdade do orça111ento. 

O Sr. T. da !tfotta:-Fe.tas estas 
considerações, pauo a da r ligeira res-
posta às que furam expandidas pelo 
digno deputado representante do 14.• 
dist~icto, que mo precedeu na tribuna. 

Dtsse S. U:xc. que ia tornar em con-
sider~çào propo~ições aqui proferidas 
por dt versos depu lados d11. opposição nas 
diffdreutes discu~sões da lei de força, 
para dar- lhes resposta completa e ca-
bal; e começou mencionando as obs<~r
çõ~~ í11itas em 2 •-discus~llu por alguns 
m11mbros da minor1a, tendentes a de-
monstrar quo ha delorxo na escriptura-
çllu do cnrpo de policia, quo ha praças 
rio corpo empreg11das no sorviço parti, 
cu:ar riu com mandante, que ha má di~
trib ~ição da quolas tle fardam,oto,eta-
pas .. etc. 

QúorenJo S. Exc. destruir estas ac-
cusações graves, com rasa.o levao ta das 
pela upplleição_. limitou-se :1 garantir-
DO$ que 11 &~cnpturac;ãú do curpo corria 
maravolbo~amente, e que bavia perfei-
ta distribuição do fundo votado paru 
fardameu to, etapas . .. etc 

Sr. pre•irlente, a palavra do nobre 
deputa <lo meroce-nos inteira fé, porem, 
se porto a sua affirmaçllo servir rle 
prova de que nlto ha essas irregulari-
dades, entao as affirmações da minoria, 
que fllril<~ acompanhadas da factos t.lo-
mu~slrilllYOS, devem merecer n' :: ia 
ma1or fé. 

O S1·. H. Sales:- V: E; ;.;o. n"' ~ao 



ANNAF.!i;. 

no CIISO de duvida n prosumpçllo ó a 
favor. 

O St•. T. da Molla:-Enlão não 
posso acoitar contra nós e contra o clu-
mor publico. 

O St·. M 01'1'1 :;so/m:- A respeito do 
corpo pulicíul. u~ f.octcs são uutorios. 

O Sr. T. da .1! otta:- Mas, Sr. pre-
siden te, a Ollpusiçao mlo e,t:l no ClS(J 
de ouvor da nubre onaioria o q1,oá gra-
tis asseritw·, gralis ncgatu1·; a opvo· 
síçn:o no\o utflrmou do graça, não fa u!a-
siuu rue to~. foi ecllu das q ucixa:s r .. r-
lllUiadas pllla upiniílo publíca ... (apoia-
dos d<J minoria). 

O Sr·. Jf. Ftdgencio: - E consta n-
tes d lls relatorío~ de presidentes libo· 
raoJ. 

O 51', T . ela ,lfotla ... não só em luda 
província, como pr íncipalrnl!nle nesl:l 
capitnl, onde os facto;; .e düo sob uos-
sas \' istas, onde as irregularidades o 
ni.HJS'>S sdo q uotídianos. 

O St·. Afo,·etzsolm:-Até :ulmirei 
vol-us cont estado! pelo nobre llepu tn· 
do resídan to lU\ capital! 

OS,-. '1'. da Molla.- São c :>nstan-
tc.~ as queixas das praças a respei o 
da líqui•laçdo do seo soldo. 

O prvpliu facto a que se referiu o 
nobre dtspu tudu residente na capita I, 
e que ~e rlco com o sol lado D.t rio B•r-
bosa L1ma, é uma prvva do que a op· 
posiç:to allil'lnnu, é tamhom uma [li'OVa 
do que acabo de rlizor, isto õ, que a 
dofeza do nobre deputado foi insulO-
ciente, al em de desacompanhada de 
oualquer prova. 
• Dario l.lnrbosa Lima queixou-se do 
nllo ter reccb1do a quota que lllo compe-
tia uo fundo dcstíoado ao fardamento, 
poq ue , tendo r eclamado essa q uotn 
uo corpo de polícia, !à lhe dís;erllo 
que, em rusno de ditliculdades ou de 
rtefeítos n:. esc ri pturaç;lo do corp J, o :lu 
c3tava l iqu ido que elle tivesse d1reito 
a essa quota ou do quanto er.1 olla. 

O St·. Seoeriano de Resell(k-Ue-
feito da escropturaça.o. 

Os,-. . \loret;solm:- Prota da irre-
gulaririade da 05cripturação. Este ! .. cto 
é de data muito recente. 

O Sr·. T . du Motta:- Por consequen-
cla, 81'. presidente, mlo li tão boa, tilo 
regullll' ou no menos t:lo clara, como 
é paru ueseja l'. 11 c~cl'ipturaçao do corpo 
de policia lOJ>Oiados). 

Passnnuu uu ~. · 11onlo, a que o nobre 
deputado quo precedeu-me qu1z tlnt· res-
pos ta. h to 6, ao facto tle serttm empre-
gartus praças do corpo tle ~licia em ser-
viço particular dos oiDc1aes, S. Exc, 
Umitolt·S6 a \liJIB negitiva CormPI. Dtsse 

qne c commantlanlo, comn ou lt·o~ dnt-
cl;tos do corpo, tom sua ~ ordeoanças 
o qun ostns ~ó sâo occupadas em ser,•lçÓ 
attlloento ao me~mo corpo. 

Sr. pro-itlente, ·;ubre e~te ponto o meu 
colle~ o cum)lanh•.Hrn <:la bancada, o 
$1•, Or. Mon:tuuhn, vni (aliar. pOIS ja 
1ultllo a )JUiavm. ::;, Exe., re~idonto nes ta 
enpiLal. co1n mais conhecimento pode-
rit tralnt· uosta ponto; maS,, eu qu.'o aqui 
nllu mum, tenho, cntretaotq, ouvltlo por 
vcze~ d lzc r·Stl quo esse facto é \•erda-
•lc i r o. 

O Sr. Moret:::sohn:-E· notot·lo. 
O :O:t· 'I' úa Molta:- Por conseguinte 

nilo J>OSsc. ainoJa da.r como refutada a nc: 
cu~~çao •la opposiçào pela sim)lles no-
guuvat •lu nobre relator da com missão 
tle força publica. 

!'assou deJIOIS o nobre deputado a ju~
tllicur a emenda que otl't~recl!o, cuja tles-
necossidallo e inconvenlenc1a eu ha pou-
co demonstrei. 

!'\do bB necessidBde de augmento do 
for('.a, repito. E' vet•dado que para al-
guns 1t1g••ro3 da pro\·incia seria couvo-
tuen to tuantlnr-se um dost.:letunen.í.o um 
pouco maior; ruas, em compoosaçlln. 
quanto a outros, o m'uior tie ueficlo que 
~e lhes po\leria fa1.er seria rotirat· os 
des tacamentos queahl estilo, porque, em 
veztle garatlrem n ortl em nesses tuga-
re.q, torn:lo-s.c. na pbrase do pres idente, 
o 1u:uor ngente da~ tlosordens ({lfJOfados 
da mhtCl'fa). 

l~or:lo esta•. Sr. prosiolente, M CIIDsi -
•loraçõ~s quo f.,z " llon roclu <IOfJUtnlln 
quanto ao prujecto tle rorça publica. 

Ucpoos,passou S Exc a pl'ocluzil' uma 
coatest.açllo às proposições da opposlçlto,â 
quo S. Ex-:: chamou - protesto- cun trn 
algumas pllrases hontem profet·idns nes-
te recinto pelo meu d1gno companheiro 
de b 1ncada,deput.ado pelo 6. • dlstl'icto; e 
o fez dlzoo<lo que protestava cont1·n ns 
pal:wras injuriosas dil'lgodas por Ol\Se 
co I Ioga contra brasilel ros dfst1nctos. 

Nau sei, Sr. presidente, qual fu1 obra-
si leiro distlnctu que o meu collega or-
fondeo A nobre maioria le10brou-se tio 
nome do Sr. Cesarlo Al\'lm; mas a no-
bre maioria naodeve tomar as paluras 
de•se meu collega em sentido mais la to 
o, mui tu meno~. ma1s odioso do qo~ 
aqu~lle que elle quiz. dar. 

(Ua alguM ap(ll·/es). 
v meu collt-gat não Jlrufcr .o o nome 

do Sr . C. Alvom; empregou a exprcs-
~do-roptll-, que foi n que p1·uvocou 
as rcclamaçõns !la maioria, corno quo 
quoren1lo iazer des!a expres, llo uwn 
pol',;ooíficnçl\o dn cnlumnía ou da accu-
saç:to uCI'O e 1nsolita que fui a tirada ao 
nobre Sr. Uarão de Cotegipe. 

O Sr. }[. Salcs:- E' defeito da lin-
g uagem bíblica. o SI·. 'I'. da Motla: - Por consesuin: 



te, o meu colloga não qulz dizer que o 
Sr. C. Alvirn fosse um repti l. 

Nós oito podem 1s inlerp•-etar texto 
nlgum, dando á~ expres•Õl'S nelle cuu-
signad~s sentido divc~r:;o daquelle que 
t otve em mente o autor do texto. Des•a 
m tneira,pr ucederiarnos â uma interprc-
wção arbitraria e cboganumos a um 
ruultado absurdo. 

(Ha varios apartes). 
ú St•. H . Sales:- E' bom que fique 

liquidado '"se ponto: o nobre deputa-
rio, represent:mte do 6. • districto, não 
se refer iu ao Sr. C. Alvim? 

O Sr. T . ela Molta :- Tevo em vista 
personalisar a accusação f<Jita ao Sr . 
Blriio de C.ttegipe. 

O Sr. f{. Sales:- Rsferio-se ou nã .. ? 
O :~r. T . cfa M olla:-Sr. prasidenr.e, 

entre os c:dadãos d•stinctos, na opi-
nião do nobre deputado pelo 14. • dls-
tricto, quo foram accusados pelo rnou 
companheiro do banc.1da, figuram o 
delegado e pro111t to r publ ico d~ S. Jul!.o · 
d'El· Rey. 

Disse o nobre deputado, referindo-se 
a um delles, que ora cidadão tão d i~
tincto, que ~ostentou suas crenças po-
li tio~s cum as armas na mtio em 1842. 

Sr. presidente, eu nada tenho a dizer 
contra eM&' cidadãos como par tícula-
reli, e nem o meu collega os accusou 
nesse caracter (apoiados da minoria); 
ndo os conheço, não sei quem sejão, 
mas o OlSO é que o mou comp.1uhe1r0 
do bancnda apresentou factos g•·a vi:si-
mos e que ntio foram destro1dos; e o 
nobre deputado que precedeu-me nem 
a:q uer w~:ou em tacs factos. 

Quanto A circumstancia de ter urn 
dosses cidad«o> em 18-t·:? su,tdntado com 
a • arma" na ml!o as suas crençns polí-
tkn•. f, ,j ll-:se um facto praticado por 
ruilbares de cidadãos. 

O Sr. Dr umoncl:-E todos são dignos 
dos appluu~o• publico; . 

O Sr. X da Veiga: -Não apo 'ado. 
O Sr. T. da M otla:- :\l uilos delle~ 

o ftzerã•l por convicção e outr.~s por 
necessi lado, obrigados. 

E:n lt>do caso, ~erâ para os nobres 
deputa~o •, ma• para nó; da minoria isto 
nilo é ti tulo de gloria, nem de recorn-
mendncão. 

Por c<· n ~equenc1a, não é uma defeza, 
pnr,,uo é um fucto que aponns o pode 
o:ta lçu1'11n opinrão dos nobres doputa-
clus , rnu~ ntlv cunstitue ab,olutamente 
urna 1rrovu de que esses cidadaos actual-
mente cumprem seus deveras de auto· 
r .dado. 

O Sf, Drum'>nd:- Vícios i11faman-

los referem·se â nutoridnde o não ao 
Individuo! .. . 

O Sr. M. F ·ulgcncio:-V. Exc. só 
quo r per.Jonificar llll que.;tões. Isto é quo 
é inconveniente. 

O 5~·. T . da M olla: - Disse ainda o 
nr•b re deputado que, nilo se t>squecenrlo 
da. dignídade propria e do r espeito que 
tr1butn ã assemblea provincial, não 
menciona lia a s&u turno factos odiosos 
o nllo Iria accuslr ministrei conserva-
dores, que se U!m tornado até cr irni-
noso~. 

S1·. presidente, neste fncto hn uma 
referencia ao meu partido, a quo ollo 
posso deixar do dar resposta, e contra 
o qual tambem protesto por minha vez. 

Não sei quaes tenhtio sido os minis-
tros conservadores que se tenhtto tor-
nado crimin.>sas. Si S. Kxc. se r efere a 
fnctos, do~ quaes se possa deduz1r ,como 
illuç.'lo mais ou menos OJtural, o pro-
cesso de um ministro, entao declaro 
que lambem ua actualidade ha minis-
ta·o~ que tllrn sido accusado~ de fuutos, 
do~ quae~ se poderião tirar, como 111 .. -
ções forçad<ts, processo• c rimos. 

O Sr. D''W?IOnd dA um aparte. 
O Sr. T . da Jlf olla:-Não gosto,Srs., 

oslá mu1lo fora do3 meus habi to~ do:~ . . . ' meus pr1Dc1p10s, trazer para esta tri-
buna questões odiosas; mas o propriu 
nobre deputado, a quem respvndo ser;i 
o vrimoi ro a reconhecer que nes't~ si-
tuaçtlo minastros t~m s1do accusados de 
f<tct.as que devem ser taxados de cri-
minosos. 
Qu~nto ao facto a que acaba de se 

rofcm· o nubre deputado residen te na 
lt.ub1ra, a do~uocia lavada ao pn1·111 • 
mento bras.le1ro cr. ntrn o rr. íni,tor o 
d•, Sr . Visconde . do . ~io 13rnnco, p~r 
cau:a da que:;tão rehgt••sa,t!oclaro que, 
se lizo;so parte do .parlame.nto oaquel-
la occ.tslãv, eu ter1a d tdo 1m por tancia 
n o-sa denuncia, porque, com quanto 
es.o ministerio fos~e composto de dis-
tlnctiss:mos corrcligionarios meus nllll 
o acómpaabaria nossa questão, a~sim 
como ern outras. lias, Sr. presidente 
om minha o.pioitio, .de um e~ro politic~ 
pura um crune vat uma distancia in-
fi nita. 

Em seguida, disso o nobre deputado 
q_uo tal foi o exaltamento do meu di~: 
ttncto comp:111he:ro, ll Sr. Severiano do 
k osonde, que clle como que se commu-
nic~u á bancada conservadora. lnnto 
amm quo, tendo o nosso illu ,,re cnm-
panh~iro, o Sr. X. da Veiga, r ... fuo~ u
do-se a um facto narrado por aquelle 
.listioclo orador~ dito 11ue esse tac:w 
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rAn,tiluin uma infamia, umn ,.o1. c!1 tlo 
resto da bnnCllda respondeu como um 
echo-é uma infnmin- . 
E:ua voz foi a minha, mas,Sr. pr!!'itlcn-
te, n«<> f'Ji ccho, nem costumo sel·o do 
quem quer quo seja, t.:to pouco me dei-
xei levar por enthusiasmo para affir-
mar aquillo de que não tivesse plena 
Cllnscioncia. 

Expressei-mo por es.<a furma,porcon-
vicQllo pes~oal, íntima e sincera no . 
QUO OS fuctos, do modo porque CI'ÜO 
nan·ados por nosso collega, consli· 
tuao uma íofamiu. 

O St·. J. Ltd:: :- Si v. Ex. conhecesse 
esses cldaddD!, havia tle reformar o seu 
juizo. 

O Sr. Seoe,·CaJW de Resende; - !\do 
apoiado. 

O ::lt'. T. da Motta :- Ja disse que não 
os conheço, e que ollo po:~so alllrmar o 
que St:'jam ; IOBS, QUll,DdO me OOUO CIOi 
por aquella forma, o fiz em referencill 
aos factos que eram narrados. 

Passando depois a apreciar propria-
monte a phraso do meu distlncto collo-
g.t, o Sr. Severiano de Resende, que deu 
lugar ao exaltameoto que se notou hun-
tem na discussilo, dis~e o nobre depu-
tado que um grande homem, o Sr. Ue-
1\ariu 1\ lvlm, ll7.era uma grave ac.:cusa-
r.lio ao Sr. BarAo Je Coteg1pe, quo, n:lo 
t~b.!tante senur-se abai1du por e.sa ac· 
cusaçlio, nenhuma pslavra injuriosa 
dir1gira ao seu accusador. 

N11 verdad'l, S1·. presidente, tAo grande 
foi a accusaçâo. como a vlctoria oblida 
pelo ::;r. BarAo de 1.:0teg1pe. (Apoiados). 

.Nao d1go que o Sr. Cesano Alvun fu~•e 
anlmallo !lo 1ntulto t.le llepr11oir a osso 
d1st1ncto e~t.adldta; mas o faclu é quu ul 
conseguiu !JÔr ma1s om 1·elevu o grande 
vultu do em1nen~e brasileiro. (A pulados}. 

o nobra Sr. Barao de Coteg1po oQo se 
abateu . .. o St•. Drumond: - Foi psra a Clima só. 

o S1·. 'I'. ela Moi/a :- F.m consequ,.noiu 
•\o aba lu que em qualquer homeru lle br10 
produz uma accusaçAo daquella ordum, 
.,mbora seja ella completamente esma-
gada. 

O Sr. Barlio de Cotegipe es.plic.•u os 
factos tdo bem. justificou-se por tal fur-
rnn. quo llboraes muito distinctos o i:l-
noceutaram. 

Ainda me lembro, roa,is ou monos, das 
phrnse~ 1le que se sorvio S. Ex. para 
anlcjullar n accusação que lhe f111 fe1t.n. 

J)1sso que. muito ante~ tle se~ ml~i s
tro, tinha emprestado urna quauua â 
e<mt i\lassot; que, ten•lo chegado o tempo 
para o vaga meu tu e n~o polleodo r..Lassot 
roalisal-o, ::> Ex. acenou o con vlto de 
M IISJOl para Oca r como assocmdo da Cl\Sll. 

Chamado, posteriormente, ao mmis-
lorio, declarou a Masset, que nilo po-
dia continuar como . seo socio; mas, 

• 

.. ....... ~ 
··~ ... -

nilo poJonolo a ca~n pnsn•·-lhe incnn-
linente, pass'lu S. Rxc. n ~Pr novn-
m~nte credor. 

Este fui " facto; tant•l que, ~o n!lo 
mo eugano, o Sr. Bar;lo de Cotegipo 
ua lti~teus.ilo rle$s:t quo.t!lo autori~ou a 
qualquer pessoa. amigo ou adversario, 
u ir :\ c:ua de Mn~et examioat• os ti-
n os, e declarou que ~e lâ encontrMsem 
nlsum lucro n ello pertencente \lo~ols 
1lo ser rninistro, o cederia do bom gra4o. 

Em l'ista de explicações t!to nMu1·aes 
o tilo claras, o Sr. Bar«o de Cotogipe 
obtevo da cantara dos deputados um 
esploniido voto de confiança. 

O facto é, Sr. presidente, quo o no-
b:e Sr. Bullo de Cotegipe, logo em se-
guidA :i quuda do paatido con~ervador, 
tem ,ido considerado como em dos mais 
prestigioso:~ inombros desse parudo, 
'l como um do:~ brasileiros mais in-
ftuentos e d istincto:~, o nessa quali-
rlnrle tum sido rrocurado por mioí~lros 
d~sta si tuação para auxiliai-os, o!lo 
~6 na decret.ação de leis de ot·çamento, 
como da reforma eleitoral. (ApoiadoR). 

Um homem que assim se defendeo, 
que ttto poro se mostrou , ndo podi:l. 
ficar nbal1do, Mo podia succumbir ao 
peso do uma nccusução, que com tan-
ta fac ilid.ulo pO.Ie arredar do si. 

Sr. pro~idente, resta-me arenas dar 
uma l1ge1ra cxpllcaçlio ao nus•<> colle-
ga, o Sr. Orurnond, em relnç;ln a uma 
cout.stctç!to com que S. Exc. hontcm 
me honrou, auando falla1·a o meu 
collega de ban'cada o relorio-se por 
neccss1dade i\ pala vra- libré-, com que 
o p11rt1do li hera I chllmll\'a n fnrda de 
1mnistro. 

O S1·. B. F01·les:-O partido liberal, 
n~o; foi o Sr. Silveira Mnrtins. 

O Sr. T. da Molla:-Foi o partido 
liboral, por me1o de urn ÜO$ seus gran-
des homens, o Sr. Silveira Mart111-1! 

ump1·e !10 entendeo quo o modo de 
pensar 1lc um grande chefe de part1do 
ê o modo de peo!ar desse partido. 
(,1 poia-..los e não apoiados). 

)l:1s, uão faç" questão, acoito a re-
cllllcaç.'tO. 

D11.undo S. Exc. IJ uo esta phrnse ti· 
nhn ptu ti1l.J du um distincto chefo do 
P'rtldo liberal, o Sr. Urumood negou 
u d•ss'l quo ella par ti ra do um cun-
~el vador, ja f~tllecido, o Sr. Dr. Pin-
to Moreira, o quo eu imrnodiat:lmonto 
conte,toi . 

O S1·. M 01·el.:soh11. - De Hl.udosa me-
moda. (Apoiados). 

O St-. T. da .MQlla:-Em nome de-'-
so cidadtto ja fallecido, ao qunl estiv@ 



sempre preso p&los Inço~ de purentesco 
o nmisade e, hoje que o:lo ex tsto, ainda 
mais pelos da saudade 11 da vout:.raçlo, 
eu digo no nobre dejlutadu quo S. Exc. 
oquivocou-so inteirnmonte; o quo se 
deu um relaçdo a esso nos~o dnsdu pa· 
tricio e representante e que ocC<hiO· 
nou o equivoco do nnbre deputado, 
foi o seguinte: d lscutio•lo-se a lei do 
elemento Sdrvil, ello di.se, e... rufe-
reucia ao Sr. V. do Rio Branco, que 
S. Exc., em uma occa~iâo sohunne, ~e 
ha,•ia queixado, rcpetíndo as pnlal"ras 
de Chataubriand, de h .ver sido tratado 
pelo 1\0MSO governo co o ou o lacaio, que 
houvesse furtado o rologio do rei de 
sobro a mesa do sua chaminé. 

Isto nli:•J ~e refe ria á farda de minis-
tro, refeo·1a-se à pe!soa do Sr . Ri., Bran-
co e ntlo envolvia injur ia, porque ello 
mesmo é que o hav1a dato. 

Feita osl.a rectificaçtlo, Sr. presiden-
te, em obedieocia ti ub~ervação d11 V. 
Exc., que a hora e~ ta ~gota~! a, e mes-
mo parca não fatigar ma s a attenção 
do meus colleg..as (não apoiados), ~e o-
to-me. (Muito bem ! muito bem ! U 
orador e cumpl·imenlado POI' seus 
amigos). 

A discussl!(l fica adiada pela hora. 
O Sr. 1. • Se~o.,·etario, obteod'.l urgeu-

cin, lê dous ufficius du secretar ao tlu go-
vcrn '· O I. • remettoodo copia do ucb pelo 
qual S. E~~:c. prorogou a prtlsunLJ ses-
~tl.u !la assembllla até o dia 15 de Outu-
brJ. -lutei rad>L 

O 2. • devolvendo u propo>IÇ<lo o. 
2891. à quo S. Exc. n11guu sauc,.àu. 
-A' co·nmis:>ao especial. 
2 .• PARTE D:\ OIWE~t DO DIA. 

E ''genlio ce11l ral. 
Entra em 3.• d1scu•s:lo o projecto n. 

205, qull conceüo !(at·aotia de juro.; 
pura u e..~bbel ecimenlo do um eugo-
nhll central de a isucur do canoa na 
pro'iincia. 

S4o apoiadas e enlruo coujunctamen-
tu em discussão as sega antes-

Emendas. 
N. 10. 

Sub•tatu:t se relo •cguin to ; 
;::j 2.• D • capital gar,antido, a em-

prl'Z'\ reservará a dccima part9, que 
cou~tíluirá um fnud11 especia l desllnudo 
o sA t' dndo por omprcstimo a curto 
prnso, snb sua ro; punsabilidad 1 e jur..~ 
até 8 •; •. aus phwtarlores de ca11na, 
enmn arl1ant.amonto para auxilio dus 
ga>tiS da proJ ucção. 

O ~ml'resnmo assim Coi to a ~ual'luer 

plan tador n4o poderá exceder a d::u 
terços do valor presumível daauasafra. 

Sala das se~sões, 28 de Setembro de 
188·~.-M. J. de Lemos. 

N. 2. 
Depois da pnlavra - Ourangola -

acct·o~coutem-se as palavras-o Ponte 
Nova. 

Sala das sessões, 28 d<1 Setembro do 
1882.-M. Fauslino. 

Nanguem pedindo n palavra, fica a 
discussllo adiada, na forma do regi-
mento. 

I nst1·ucçdo p1·imat'ia. 
Entra em 2. • discussllo o projecto o. 

25, c1·eando e$Culus nocturn~ nu Pa-
l'niso. ltajubâ e Chr1stina. 

E' np01a.Ja e entra conjunctnmente 
em discussão a seguinte-

Emenda. 
Suppr íma:o-se llS palavras- sendo no-

IDI!ados- até in$lrucçàu publica. 
S:&la du se~ões, ;,!g de Set11mbro de 

1882. - S. Fe~.,·az. 
Sao ltdos e apointfos os seguintes ad-

d ili vos. 
N. 1. 

Art. Fica creada uma cadeira de 
instr ucç;l.o primaria para o sexo mas-
cu li no na aldeia da Varg8ll do Felicio 
distractu da Contagem das J\bobur.1s' 
munici.,io de Sabará. ' 

S da da-. sessões, 28 de Sotombro de 
18S2.-Kerdole. Rocha F1·anco, T. 1la 
M olla, Lemos. 

N. 2. 
Art. Fica c renda uma u ula noctur-

nn l'a•·a adulto3 na cidadu de Santa Bar-
ba l'a, c 1m o onlenadu do 300$000, pu-
dentlll ser regida J>Or qualquer dus prL· 
f<l>SOro~ da mesma cidade. 

Sala das S3.i5Qes, :28 do Setembro de 
1882.- .D,·ummd,T. ela t\f olta, Lemos. 

N. 3. 
Art. F icao crl!atlas uma 2.• catle' ra 

do. inslrucçà~ primaria para o sexo fe-
mmtno na c1du ~e do Theophllo Ottoni 
e uma escul.1 mixta no di.trtcto de 
Santo Antoniu do Gloria, do município 
de S. Paulo <!o Muriahé. 

Sala das >es;;ões, 28 de Setombr<> rle 
188·~.-Lemos. 

N. 4. 
. A1 t. f.ic.1 creada umn .:adeira de 
ms~rucçil•l pr.mana pa•·a o •ex:> mas-
cultuo na cadade Lo~pohlia1a. 

Sala das :<e,sõ9~, ~8 do Se tembro de 
18:)2.-S. Cecili~. Le.n'ls, N, Lages, 
R. Fra11co, F .• Vava,·1·o, 

' ' -. '· "· Art. Ficn crc:~da uma nula de in-
st rucçilo frimaria do sexo CuUiiowo n~e 



rrogllc7.ia de S. Jonq uim dn &~rrn ~e
gra, lorm) da AI renas. 

Sala.' das Kes•ões, 28 de Setembro de 
18S2.-·F. Naoarro,Lenws, G. Penna. 

N. 6. 
Art. Fica crl'arla uma cadeira rle 

instrucçáo primaria do sexo masculi · 
nu na povoaçllo rlenomin:~rla dos Cu-
ohaa,cnlre Barra Longa e P.>oto Nova, 
nqul'lla freguoz-a do municipio de 
'Murinnna. 

Sala rias se9•õea, 28 de Setembro de 
1882.-Jl!. Fa1dlno. M. J. de Lemos. 

N. 7. 
Art. fica creaJa um aescola de in· 

stl'ucç4o primaria na cadea de Tamao· 
duá e umr. 2. • udeira de ioslrucçAo 
prim:~ria do sexo masca li o~ na freguo-
zia de Congonha.- de Sabara. 

Sala das .a:IS4Jos, 28 de Satembro rle 
1882.-M:. J . de Lemos, Ro-::ha Fl·an-
co , 1Vew:eslau. 

:'1. 8. 
Arl. unico. Ficâo creadas duas ca-

ddras rle instrucÇllo primaria d" sexo 
masculiuo, sen·Jo uma no dist.ricto de S. 
Sabusthlo o outra no ele S:1ota B.u·barn, 
ambas no município de B .• rbacena; !'O· 
Ngadas as disp 1sições em cnntrar io. 

Sala dass~SÕO$, ~ de Setembro de 
188':: -Bias Fwtes, H. ~ales. 

N. 9, 
Fica creada uma segu~da cadeira do 

so1o feminino na cidade de S. José do 
P•raiso. 

Slllu das sessões, 23 de Setembro de 
1882.- S. Fe1·ra~. 

N. 10. 
Fica croJarln uma aula noctuna de 

instrucçâo prim:1rin pua adultos na 
cidt\IIO do Eutre Rio~, ve.ncend•• o ro · 
spe:tivo professor o or•leoado de 
300$000; re,·ogadas as dispusições orn 
contrario . 

Sala d,1s seMÕ&s, 28 de Setembro de 
1882.- M Ol·et.:so/m. 

N. 1 r. 
F•ca craada uma aula noclurna de 

;0 strucç4o primaria para adultos na 
cidade do $. ~li guei do Guanhae~; re-
vogadas a~ d•sp.>~ições em contrario. 

Sllhi das se,sues, 29 de Setembro de 
1882.- V. Cafe. 

Encerra:lu a discussão, é approvado 
0 pr•1jecto c?m a emenda. 

::il'gu 1 ndo-se n discussão dos ndd i li-
vos, ~no todos appr"vado•, monos a I • 
parte de rle n. 7, creaodo uma escola 
na cndoa de Tarnanduà. . 

Passa o projeclo á 3. • d•s_cossão. 
Apresentação de pro;ectos. 

() Br. Xavier da Velgn:-

O dia do · hnjc, Ra·. prtl!liolontf', lembra 
ucn grande facto de nossa hj:. toria: 28 
de Setembro é som. rl~tYirln, par• nós 
brasileiro:~, uma data glor iot&lDente 
mamnrnvel! (Apoiados geraes). Solem-
nisal·n A um dever de· patriota~. hon-
r .. r o·n'ome egTégill quea'ella vinculo\a-
sc, com honra e 6rilho, 6 impu"Jo irro-
sistl'vfl .~n conscieúcin e do re~onboci
mon ta. 11111<;1o~al. (A.pojado~; , mu'ito 
bemh. • , ··I " • 

O :St'. M. Fulgencio:-Rec.orda um 
importante acontociment.o. (,Apoiados). 

O Sr. X. da Veiga:- :abdrtd•, que 
S. Eic. o Sr. Dr. pr9$(llento da pro-
vinc•a Uv~ra, a feli~ lembrança de de-
signa,r u dill do hoje p; ra a iostallaç4o 
da nova ~ illa do Pre~1d1o~julguei, Srt., 
que proporcionava mai~ unta occasl.âO 
para uata. assemb!ea -dar ~lennre teate-
muilbo de ~eus elevados e patriotlcos 
sentiment?s, ~-pre$àotando e. t~· proio-
cto, em qne se' dispae "o seguihlo (lê): 
c .A vi li \\ do Pr~~id~o, cuju..,instàllnç:io 
Í1•1 maréada i!~ra , o, dia d.!l, Q,l)jol,, li cu 
elevada à c~ tegoria 4e cjdadc, pq 1~ u 
donumin!IÇilot de-'cidade do R10 BR.\N· 
co. • (Mt,ito bem; t1mito b6m). 

Vo:es du maio1·ia e mi1U)1'la:- 1~' 
um11 idea reliz, justa homen'ãgebi â me-
moria de um bra~ileiro benemerito. 

O Sr.~. da Veiga:-Em 1878, Sra., 
eu e meus amigos da' o1opo.;l~o c.m•er-
vnrlora votamos pelo P!Ojccto, enuto 
apro:enta.to ne.h casa _por nm mou di-
go • co-relag•onario e amigo, om o qual 
foi a an tiga pnrocbia de Pldatlulpbis 
elevada Ü categ~ria da ctdade • Ct •JI) O 
tilulo tle.-ctd3de du Theophilo O,tt••ni. 
Prestamos assam devido preíto do jus• 
tiça, não a•• homem político, mos ao 
mmo•ro illustre e patriota, o llnhdo ~c
na.lor 'l'heophilo. Ottoni, que havia er-
gotdo os runrlameotos de Pl11lndulphia 
o alli deixado su\co!l !furadouro< tle 
sou espiri t:.~ eml'rcbendeJor o du arden-
te pu:rJo(ismo que o animava. (Apoia· 
dos geraes). 

O egr~io V1scondo do Rio Branco n:to 
ea·a m troe1 ro, Srs., mas o sou nome OI'• 
gueu-se tão alto e com tanto brlllro, quo 
projoctn iuz sobre toda a suportlclo do 
no~~o paiz (mtdlos opofadosj e •lospt>rta 
vonoraçilu o ree4lnhocimonto em todos oq 
lugare~ onde o amor da líbet'!lu(IO anima 
os bons çldatl!los; o ondo u ogoni&aote e 
mnldata msti tn.lçlio relembrn o estadista 
sabio o liumanl ta rio, que tleo-lhe go1lpo 
pro rondo; guljl& de que ella lem do ~ u c
cumbi r em oao remoto fotnro, em bem 
da pdria e por honra da civilisa~o. 
(tlpotadO$j nflfUO ~Ih ). 

• 



A~NAEII • 

N4o ero minoiro o VIsconde do Rio 
Branco .... 

O Sr. H. Saiu :-Pertencia ao Brasíl 
Inteiro. que delleseorgutha.(Apotados). 

O Sr. Drunwn.à: - K\ uma gloria na-
cional. (Apoialtos) 

u Sr. X . da Veiga .... mas pertencia a 
tOdo o lmperio, é uwa gloria du Brasil, 
como bem di:r;em meus uubres e lllustra-
I}I)S amigos, que hon rnm-me com '18US 
apartes, gloria pura e lmmorredoura, 
Sra., que nos cabe reverenciar, como um 
grande patrimoni.:> nacional. (Muitos 
af)'Jtaaos). 

Uma vo.;: - Foi um verd:Lde!ro patrio-
ta, um estadista benemeriw. 

O Sr. X . da Veiga : ..:E' dest'arte que 
os povoa, bor..randu os nomes egregios, 
estimulam novos commettlmentos pelo 
pregAo da gloria,que conquistaram seus 
concldadl os íllustres, esse• que soube-
raro erigi r , por a.:tos lmmorredouros, o 
pedestal g randioso, onde seus bustos se 
descor tinam illummados pela aureola 
da benemerencia, e assim Impondo-se ao 
respeito e â admlraçaud~ futu ro. (Mufto 
bem). 

Os musulmaOols olo se reputam feli-
7.8~, ou mesmo em paz, com a propria 
consclencia, senlo quando, apó' lunga e 
penosa peregrinaçlo, vlo depor no tu-
muJo do proplltta as oblações de sua gra-

. tld! o e .Je sua fé. Nói, christAos e p:~
t riotas. ele•ando mais alto o pensamPnto 
r dligioso temos tambem as nossas pqre-
grlullç~~ em olemaoda de tumulos aben-
.,:.•allos ; as peregri uaçôo!S As pag• nas 
fulgura~te:l de nos~ h1storla, onde os 
tloadus 1li•Jstres ass1gnalaram sua pas-
sngolm por flliLos que perpetuam seus 
numa~. (Multo bem). 

E< ta data - 28 DE SETEMBRO- . Srs., é 
nm $ymbolo de redempçAo(apotados) ln-
tlls•ntuvelmente ligado a ella, o nome 
do Visconde do Rio Branco ba de per-
tlurar atravez dos tampos, com todo o 
l"'e,tig iu que o circumda (apoiadO$). 

Edta illuatrada assemblea, sem dis-
tlncçâo de upioiõJs politca~, poia me•J 
prCljecto foi honrado com as assigna-
turus de quasi todos os nobres deputados, 
de uma e outra bancada, dâ hoje novo 
testemunho de seus sentimentos eleva-
dos e patroticos, commemor11ndo de mo· 
do tAo significativo o annlversario di\ 
grRn•ld lei. Ella une sua ''OZ ao coro de 
aoo.OOO ingenuos, que ora acclama mais 
urna vez o nome de seu venerando bem-
fa• ~Jc . (Apoiados). 

Os S1'S, H Sates,Dt um011d e Ot4tJ·os.-
Homonagêm merecida o sr X . aa Veíga: - N11da mais justo, 
Srs .. nada mais bello do que a unani-
midade destas maifestaçõosl 

Por sua vez, nada mais natural e na-
da mais justiftcavel do que a idea do 
prujecto,ja pelo firo commeroorativo que 
vi:ta, j& pela significaçlo do cbri.sma 
a~Oft&do i'·~! localidade de 9.ue ae tra-

• 
ta, que por ÍS!O mesmo:deve subir da 
categoria. 

Neste dia,que recorda um grande actn 
emancípador, a idea do projecto por s i 
mesma se impõe. Em vez de vllla do-
Presídio- . nome sombrio, que J raz o pen-
Ha manto do cativeiro e da anguat111, te· 
nb&mos na patr ia minei ra a cidade do-
Rio B nANCJ -, um symbolo de beneme-
rencla e de liberdade[ (Apoiados geraes· 
muito bem; multo !lem). ' 

Slo lidos e vlio a imprimir os seguin-
tes projectos-

N. 314. 
A pnmeira commissa:o de propostas 

de cumarM municipaes, exam,ioando a 
que apreNentou a camarada cidade da 
Campanha em da ta de 6 do corrente, 
c .. ntendo artigos additivo~ As au.as pos-
1 uras, é de p-.recer que se adopte em 
forma de rêwluçllo o incluro prnjecto. 

Sala dascommissdes, 28 de Setembro 
de 1882.- lVencesklu,A. Yelloso, Oie-
gario. 

N. 315. 
fi. ns<emblea legi~lativa provincial de 

Minas Oeraes dec reta: 
. Art . 1.• A vil!a do Presídio. cuja 
mstallaç!lo foi marcada para o dia de 
huje, llca elevada â categoria de cidade 
com o titulo de- cidade do Rio Branco: 

Art. 2 • . Revogão·~e as disposições 
em contrano. 

Sala das sessões. 2i de Setombre de 
1882.- J. P. Xar;ier da Veiga lf 
Sales, Jose Rufino. Morclzshon &ve: 
riano de Resende, Tocar1tins, Á. Vel-
loso, C.laucüo_ Duarte, M . Futgencio, 
M enet1o Pmto, Sales Peia;oto, Ke~·
dole, Nelson, T. da Motta, Miranda 
Ribrú·o. Santa Cecilia, Pai.'cdo Rocha 
Francl . V. Ca(e, Drumo,ui, Bias 
Fo~es, Gustavo Pentta, A. Cosorio, 
C . .. ena. M. J . Lemos, F. Navarro 
/l. dtJ L"z, Nuno Lage, S . Ferm-' 
Zacarias, Wenceslau. Oiegario. - · 

N. 316. 
A a•semblea legislativa provincial 

de Minas Gerao~ decreta: · 
Art. unico. Fica creada uma ca-

dt~ira de instr ucçilo primaria nocturoa 
pua o. 5~xo masculino na cidade do 
Patroc101o;_ revogadas as disposições 
em contrano 

Sola das ses, ões, 28 de Setembro de 
1882.- Nelson, Si.lcestre Fe1·rv::. 

N. 317. 
A assemblea legmlativa provincial 

de M1nas Oeraes decreta: 
.Art. unico. Fica creada umrr c·: -

delr& ~e ptlrt~guez, arithmel:ca e gl!o-
graphla, rcg•da por um professor com 
~ o!deaado de l :200f00õ ~DQuaes, o~ 



cirl:ldo do Hajubã; revogati1H ns rlispo· 
siçõos em contrario. 

Snla das sessões, 28 de Se' embro rle 
1882.- Silvestre Fen·az. 

N. 318. 
A assemblea. legidativa provincial 

do Minas Gera~ decre ta: 
At t. unicll . . Fiello pertencendo a 

frl'guezia da V a rgem Alegre de Ma· 
lianoa as fazendas de Joaquim Mar-
tins Loureiro, as de S. Bento e Bom 
Successo, propriedade de D. Joaqutna , 
viuva de Paulo Ferreira da Motta, e 
o territorio dos limites das referidas 
fazendas para cima, a brdgendo o ri· 
beirAo Bom Succe~so; revogados as 
disposições em contr.. r ln. 

Sala das sessões, 28 do Setembro de 
1882.-ftf. Faustino. 

N. 319. 
A assemblea legislativa provincial 

do Minas Oeraes decreta : 
Art. 1. • Fica o governo autorisado 

n despender pela verb1-obras publi-
cas- :u seguintes quantias: t.• 1:000$ 
como auxilio ás obras da igreja du BQm 
J e~us da Columna, na cidade dJ Jagua-
ry; 2.• 2:000$ como auxilio a tguaes 
obras da igreja matriz de Monte 
BeiJo , termo d 'l CabJ Ver. lo; 3 • 1:500$ 
com as obras da igreja de S. Jo,e de 
Toledo, município de Jaguary; 4. • 
I :500$000 com as obras da igreja do 
Campo Mystico, do mesmo te.rrno .. 

Art. 2. • Revogão-se as dtSpostções 
em contrario. 

Sala das ses~ões, 28 rle Sotom lJro do 
188'2.- F. Navat•ro , 1Ve11ceslau, M. 
J . de Lemos, M. Fat~tino, Rocha 
Franco. 

O Sr. Presidente designa a ordem do 
dia seguin te e levanta a sessAo. --
40.• SESSÃO OROINARIA AOS 29 DE 

SETEMBRO DE 1882. 
I'Rt:smENCIA o:> sn. llAR ilo DE CoRo-

ltANDP.t •• 
SOMM.\ RI O.-JUP&Dt~IITI! -Obaorvaçõ~a do o 

sre. S. Ferrn e Dru01ond.-Remoç~o do 
profe11or de Sant'Aona de Forrot.-D•~eor-
10 8 roquerimeoiD do Sr. AI . Futgeoe•o.-
Paroetru.- t • pa~uda ord~ do dia.-
ForÇA policial. Diseuraoa ~oa Sra .. H. Sales, 
Moretuohn, S. Ferrn o X da Voa~ ... -En~ 
genho ceotral.- EJtrada do Maraanna " 
Ponto Nova. Additivos.-Obaorva~Oea doS.r. 
Kordote.- Projoetoa. 
Ao meio dia, ftJita a chamada , achão-

se orefentes 3'1 Srs. deputndos, faltando 
com parlicipaçAo os Sr6. A. Amaral e 
M. Fauslino. 

Abre-se a !e;sllo. 
!!:' liâa e approvada a acta da ante-

çedonto. . . 

n Sr. t • secretario ,Jit Cúttb do :<e-
guinto-

• EX PEDIEN1'B. 
Olficics. 

Um do secretario do governo, envi-
ando um requerimento, em qua.Anto-
nio Josó Dius. rcclama contra a ultima 
demurcaçao de limites da cirlade de Ta-
manduã, á que procedeo a camara mu-
nicipal rcspeclin, etn virtude da qual 
ficou comprellendtda dentro dos refe-
rhlo~ limites a cbaeara ou fazenda ru-
ral onde reside.- A' commi.sstlo de po-
rleres. 

Outro do mesmo secretario, .en:viando 
a relaçao dus obras levn<la~ .á basta 
publica el e Janeiro de 1880 até 22 -.de 
Ago~t·• ult mo, a qual foi requi,itada 
om vi rtu•le de deltberaoao da assem-
ble~a .-A' quem fez a requisiçoo. 

Outro da ca.m.ara municipa l de S. 
Miguel do Guanbães, informando a as-
semblea !Obre a convenieocia da pas;a-
gem da fregoezia de Nos.qa Senhora elo 
l'nr·lo tio muntcipio da Conceição para 
aquellu.- Facasobre a IDOsa , 

Representações · 
Umadcs empregados da direotoria de 

fazenda sobrea oecessidado do augtneo-
to dos respecti voJ vencimeutos.- A.' L • 
co:nmtS:Iãu rio fazenda. 

O Sr. Drumoná requer que seja 
convocada uma sessilo nocturna hoje 
para se tratar da 3. • discunAu do pro-
JO:>to n. 3 e addit ivos ns. 15 e 18; pri -
meira rliscu ~são dos 11o ns. 176, 290, 
215, 301. 189. 255. 2.• do1 de ns. 26<1, 
77, !.ill, <17, f85, !i2 de 1879 e mais 
276 e 240. 

E" approvarlo o requerimento. 
O Sr. S . Ferra: manda a mesa 

o projecto do codtgo de posturas da 
camara municipal da cidade do Paraiso, 
pedtndo A ass<~mblea que o approve 
a inda nesta sessao. 

Manda lambem uma reprosontaça:o 
da mesma camara, pedindo que nau se-
j4o alteradas as dtvisa~ d:~ município 
dnquella cidade, que ja é ~obre e não 
suppot tn desfalque, por pequeno que 
sPja, em seo t!!rritorio: o outra de 
Joao Rodr.igues d11s Santos, pedindo n. 
sun passagem da freguezia e municipio 
da Christina rrara a freguezia e mu-
utcipio de l tajubâ. - Pode que sejllo at-
londidns essas represen tações, pois que 
ns~iste-lhos toda ju~tiça .-A" 1.• com-
rni~~no rio pror.ostas e á 2.• e 3:• de es-
tatisliea. 

O 8r. Drumondt-Sr. presi-
dente, cabe- me a honra de remetter â 
:.nosa uma r ee reseotaçllo coberta po~ 



129 cidadãos resitluntos no Por to de 
Santu Antonio .• fr~guezia do município 
do Pomba, que pela quinta vez • vêrn 
a e~ta illustrada assemblca pedir ~ua. 
pas<agem do termo da cidade dn Pum ba. 
p1ra a da cidade de C11thaguazes. 

Allegam os peticionarios que o nono 
panado esta pret~nç,'lo que alimen-
tam foi acolhida por esta asscmblea 
ao ponto tle chegar à 2.• discussão o 
projecto que a consagrava; mas que. 
por motivos que nao s.Ao desconhecidos 
á casa, o illustre au tor desse prujoctu 
o retiaou da ordem dos trabalhos. 
Entlo pedem agora que aquillo que 
oito ~e pôde rcali~ar o anno passado 
s..- efl'csctue este anno. 

Allogam ma i~ quo t••rlas as suas 
reluções commerciae.s, civis e dtl fa-
milia silo com & cidade dt> Cathagua-
zes, d'onde estio a unaa hor.1 ou pouco 
m11u de viagem. 

Esta representaçllo, Sr. presid~n te, 
nil<> é daquellas que vêm com fia·mas 
feitas com uma EÓ letra; nl!.<>, e$ ta é as-
signada por todos que querem a mo-
diola, por seus proprios punho~: a'! tit·-
mas estão reconheci1las 

Entendo, pois, que muitas rasões a~
sis tl'm l'tlra que sejam ess011 dignos ci-
daohl us a ltendidos em sua pretl!nÇáo, e 
aguarJo opportunidade para offtlreccr 
corno adJiti,·o um projecto neste sen-
t ido, occasia:o em quo demonstt•arei a 
ju.tiça da causa que advogo. 

Aproveitun•lo a ••ccasiilo, St·. r-resi-
dente, peç1 á V. Exc. que consulte tt 
casa sil coucede a couvocaçllo de uma 
ses,ào hoje á noi te pura serem discuti-
dos tlivoJa·sos project •s que acham-se 
em 1. •, 2. • e 3. • d•scussões das no;sas 
nrdens do dia, ã excepç!lo IIns que 
d:zem re>peito a e~tradas de ftJrro . 

A' cout missão do esta tistica. 
Remoção elo pro{esSOI' de Sant' Anna 

de Fer1·os. 
O Sr. M. Fulgencio requer urgen-

ci& para fu ndamentar e offerecer um re-
q u'!lrí mento. 

A casa concerle a urgencia. 
H S r. Manoel Fulgeneloa 

- Sr. presidente, agradeço aos meus 
nttbres collegas a urgencia que acabao 
de conced\lr-me, e procurarei não abu-
sar de sua banevolencia, send<J o mais 
breve , pussi vel na exposição d<> facto 
q UA motivou o meu pedido. 

Sr. presirlente, por diversas vezes 
temos clamado nosta tribuna contra 
as remoções acintosas e injustas ful-
winada~ cootra f<!br84 professot•es ru-

blicot, que nHns sAo gornnlidos pelo ro· 
gulamento o. 84. 

Sabe V. Exc. que este regulamento 
determina expressamente que os prll-
fessorus vitalícios o!lo .podem ser re-
movido!,senAo, ou a seu peaído, ou de-
pois de proceder-se a certas Cormalida-
des ahi estabelecidas. 

Entretanto, acaba de chegar-me ás 
mãos uma reclamaçlo do professor de 
Sant' Anna de Ferros, Francisco P rol-
copio de ~ousa Ferreira, acompanhndã 
do diveroosdocumentos,em que solicita, 
~e é po>siva:J, o inter meúio da assem-
blea pat·a a reintegraçao na sua ca-
d, ira, visto ter sido removido illegal-
mcnte d'aquella freguezia para a <!e 
Dorc~ de Guanhães, do município de S. 
~liguei c Almas. 

O Sr. Drt1mond:-Não apoiado; a 
reanoçiio roi legal, está nos limites 
da lea. 

O Sr. M . Fulgencio:- Vou provar 
á V. Exc. que nao está nos limites da 
lei, que foi uma remoção acintusa o il-
legal; e estuu cettn de que o St·. 
pre~adente da pro\'incia, attendaudo as 
ra·õos e documentos que vou apresen-
tar, _re.:onsiderarà o neto injusto que 
prallcou. 

Esse profa.-sor, seguudo os documen-
tos que me enviou, roi declarado habi-
lítudo nas matarias exigidas pura a 
cadeira ~111 que ltcciona, por acto de 
4 du Mmo de 1881, e declara lo vi ta-
lido por acto de 6 do Junho do meõmo 
ano o. 

E', porbntu, um professor vitaliclo 
e como tal não podia ser removid~ 
senào a seu petlid.J, ou enl.âo preceden-
do as formaltdades cstabJlecidas pelo 
regulameuto n. 84 com auJienc'a do 
mesmo pr.,fe$sor. 

O St•. Dl'umond:-Garauto à V. 
Exc. q11e preceder<lo as formalidades. 

O S1· .. M . Fulgencio:-Nilo precede-
rito . Lal_."~~SJ professor cscrcveo-we,di-
zendo que foi sorprendtdo com a sua 
romoçào para Dores de Guanhlles e 
alem dissJ, tenho attastações das dh·er~ 
sas autoridades d 'aq uella localidarle 
?oi delegado da i_nstx:ucção publica, 1r~ 
JU.Z de i'SZ, do Vtgar tO, de tt.dos GS ho-
JJ?~DS scnsn to; de um e outro lado po-
lattco, que clamilo e muito justamente 
contra 'essa romoçilo aciutosa injusta. 9 illegal, fulmi~ada contra u;u proles• 
S<lr que exercta u c•trgo ha 10 nnno$ 
sem nunca ter mereciolo 11. menor C"n: 
sura rle ~ous $Uperiores. 

Aqui e~tllo um abJixo assigoado de 
liberaes e conserv~t•lores1 das- f eSSSI!U 



mais proeminentes do I ugar, altesta-
do do juir. de paz, do vigario e do de-
1 :gado da in.strucção publica, decla-
ran<!o que furAo inteiramente aorpren-
didos cum semelhante remoção, vorque 
este professor é um dos bons que exis-
tem em nossa provinci11. (Apoiados 
ela mírnma). 

O Sr. X. ela Veiga:-E" mais uma 
victima da perseguição. 

O Sr. Drv.monà:- V. Exc. nem o 
co11hece. 

O Sr. Morelzsohn: - E V. Exc., su 
o conhece, conhece mal, porque estâ 
cont.e:~tando contra documeutos. 

O Sr M . Fulgencio:- Aqur está, Sr. 
presidente, a resposta que de•> o dele-
gado da instrucção publica a este pro-
fessor, da qual se conclue ser urn func-
cionario digno de toda oonsideraç;\o e 
alli estimad" por todos. (Lé). 

COPIA. 111m. Sr.- -Ern resposta ao 
seu oficio de hontem, passo a decla-
rar-lhe, que não tenho nenbum aviso 
oficial sobre sua romnçilo e nem pedi. 

Ao segundo ponto, darei que, se nao 
fóra V. S. exacto em cumprrr seus de-
veres, como tem sido, tanto que meu fi-
lho Ede:berto, começado em sua O$COia 
no A, 13, C, em Janeiro deste anno, ja 
vae lendo, escrevendo e contando al-
guma cousa com grande adrantamento, 
n!lo lhe daria Oi cerlillcadus, como até 
o presente _tenho dado •. sem h ':lsi tar .. 

Fica asstm respondrdo seu allu•hdo 
officio, certo V. S. de que desta dele-
gacia nad•l par tio contra sua pessoa e 
oflicialmonte nada hn. 

Deus Guarrle a V. S. muitos annos. 
Forros, 29 de Agosto de 1882. 
lllm. Sr. profe:~sor da 2. • cadeira 

d~ta freguezia. 
O dolegado, 

MaflOel Lucas Pt·ocopio. 
Eis o quo disso o dolegad~ da in-

str·ucçllo publica, funccrou.ano q Utl nilo 
devo, nem pode ser suspeito â actual 
situaçrto polit:ca. 

Aqui está lambem o altestado for-
necido pelo vigario da freguez;ia, o 
Rvd. Sr. Evencio Antonio Rodrigues 
Pinto, cidadão importante, ~cerdoto 
virtuoso, que uevo merecer ruurta con-
sider·açl\o. . . . . 

O St·. D1·v.monà:- E •!•ur to ~rsl_rnc
to ma> em ~olitrca é nparxouad1sSrmo. 

'o Sr. M. F tllgellcio:-Aqui não se 
t rata do questlo pulitica. V. Exc. at-
wnda os termos em que se oxprrme e>-
t.e digno sacerdote e verá que elle não 
falia sonilo a verda~e. (Lê). . o prQfe$fOr Franctsco Proco1no de 

Sousa Ferreira, vitalício nt segunda ea-
de:ro de instrucç!o primaria. neste lu-
gar, é um honru.do pae de ramilia, bem 
q nisto de lodos, zaluso no cum'primen-
to do seus devere.'S, sendo sulr aula muito 
fl'uquentuda; e por estas l'asõos é que 
sua rt~moção inesperada pa~a Dor,és de 
GuaobAes tem causado profunda tris-
teza, em todos os paes do familla e ci-
dadaos do lugar, sem disfincções poli-
ticu. 

Em acatamento â verdade e 3 jus-
tiça assim o affirmo in fldc parochi. 

SanL'Aona de Forr.>s, aos 10 de Se-
tembro de 188·~. 

O vigario, 
Evencio A nt011io Rocl;·igue$ Pinto. 
O St·. Dn,mond:-l~so ó por sua 

co o ta o ri~co. 
O St·. M . Fulgencio: - Vou apresen-

tar á V. Exc. a declaruçao feita por 
diversos cidadãos importantes, em n. 
de 72 pnes de fam lira, o lei turcs. fa-
zendeiros &. liberaes o conservadores, 
e que pruva á toda evidencia que' el-
les rccebarilo profundamente magoados 
essa renJJçAo. .. ·· 

O St·. M oretzsoh1l:- Mas· nll<r ha 
documentos que sali"fnçllo o Sr. Dr·u-
mond. 

O Sr. M. Ribei1·o:- li:.' incbntenta-
vel. 

O St-. X. da Veiga:-Eis porque a 
instrncÇI[o publica n1lu mt lhora . . q S•·. AI. Fulgencro;-0 prufe;ssor 
dr r rgtO·so a todo3 os pae~ de familra da 
loculrdade e pddro-1hes que confirmas-
sem com as siias assignaturnsos seguro-
to:~ i teus: 

- Quo nunca constou quo ello em sua 
vidn tle quasi dez nnuos do mngisterio 
recobess.! q oalquer advortencin de seus 
superiores, e antes sornpro recebeo 
louvorl!s do todos ellos, ~om drstincç:Io 
de politica. 

- Que sempre foi recebido no cont1'0 
das fnmilias com toda confiança pelo 
sou comportamento. · 

- Que a cadeira por ello regida lelli 
sido fretJUentada do modo a revelar o 
ontbusia"mo dt!" paos de família o sua.s 
confianças nelle pr ofes, or. 

- Que é homem sobrecarregndo de fa-
mília o muito tod. de solfrar, si vi.r·-se 
obrigado a transporhr-so para outi·o 
lugar, o que a sua romoçll:u foi uma 
sorvreza para todo3 os habitantes da 
froguozia de Sant' Anna de Fer·ros. &. 

Diversas outras perguntas neste sen-
tido fez. olle. 

Aqui estilo as assignaturas de· mui-
tos eleitores de ambos os fU~idos po: 

• • • 



liticos, fuendeiros &, confirmando ·tutlo 
qu.anto lhes foi perguntado por esse 
digno professor. 
•• O Sr. X. da Veigl:-lsto é irres-
f ODdivel. 

O Sr. Dr.umond:- E' esmagador ••• 
. O Sr. M . Fulgencio:- Aqua est4o os 

attestados do j uiz de paz- daquella lo-
calidade, Antonio Joaquim Machado, e 
de José de Carvalho Soares de Andrade, 
liberal distiocto, declarando que o pro-
cedimento daquelle professor é irre-
preheosivel, que elle tem períeita!DeD-
te bom cumprido os seu~ deveres, e 
que sua remoçAo foi geralmente sen-
tida por toJos os paes de fami11a do 
l ugar, que hoje vêm-se privados dus 
serviços de ta:o distincto preceptor. 

Pois, Sr . presidente, é a um llumem 
destes, pae de numerosa familaa , po-
bre. que não tem outro meio de sub-
'iistencia, seoa:o o magisterio, que cum-
pria fielmente os seus deveres, a con-
~nto de todos, que se acha garaottdo 
pelo regulamento n. 84 ou que devia 
se achar garantido em sua .Cild'3ira, 
pllrque foi declarado vitalício pvracto 
da presidencia do 6 de Junho do anno 
pa~.ado, é a este homem que se dà uma 
remoçao acintosa e íllegal de sua ca-
deira para uma outra, sem que nada 
pedisse?! 

V. Exc. comprehende, Sr. presidente, 
que, a continuarem as ~ousas por esta 
formá, não teremos ma1s garantta de 
q ualadad, alguma; os proprios profes-
sores, essa clas~e que tanto dt~vemos 
respeitar e apreciar (apo1ado·), fica a à 
votada a'l abandono • .Para que forrou-
h• mos le s, garantindo os direito~ des-
ses pobres funcc.unarios publicas, se 
essas leis n!lo silo ob :ervada'!, são an-
t t!S caI cedas aos pés, ficando elles à 
mercê de vinganças politica~1 

Eis a rasão por que a instrucção pu-
blica em nossa província não pode pro-
gredir. 

O Sr. Drumond dà um aparte. 
O Sr. Mo,·e:çsohn:- A questão é sa-

ber se o acto é legal. 
O Sr. X. da Ve,ga:- 0 Sr. Dru-

mond é suspeito, porque é parte per-
seguidora. (Risadas). 

O Sr. D1·umond:-Sou tão innocen-
te ... 

O Sr. M. Fulgencio:- Eu, que co-
nheço de perto o nobre deputado, Sr. 
presidente, quo sei que S. Exc. é do-
tado de um coração,btsm formado (apoia-
dos), não acredito no que se d1z na-
queUa lo011lidado; que o facto desta · 
rt~'·i'~ ~ devido~ ~~o ter a~uelle 

. 

. professdi' votado no honrado deputa)lo 

. para membro da assemblea provincial 
e sim no canditado conservador. 

O Sr. Drumond:- Estâ enganado, 
nilo é esse o motivo. 

O Sr. M. Fulgencio:-Nao acrédifo, 
ja o disse, porque estou cel:'to de· q ue• o 
meu honrada cullega nllo seria Cllpliz de 
persegui~ um pobre professor, naq!-1~1-
las condtções, carregado de fam1ha, 
SOII_Iente porque nll.o lhe deu um voto 
no eielçàu provincial, porque isto seria 
um procedimento lnquá:lificavel. 

. O Sr . .D1-umond:-Não persigo a 
ntoguem. 

O Sr. X. da Veiga:-V. Ex c. é até 
o L11pez no 3. • distracto. (Risadas). 

O Sr. M. Fulgencio: -Eu. pois, co-
nhecendo a bondade, a màgoanimidade 
do coração do nobre deputado, peço a 
sua protecçllo mui1o valiosa em favor 
desse professor; peço-a em em nome da 
.justiça, peç;;.a em nome da lei,que està 
acima de tudo, peço-a em nome doo · 
pais de família daquell'a localidade, 
afim de que seja elle reintregrado na 
sua cade;.ra, d'ond~ acaba de ser tirado 
acintosa e illegalmente. 

EsLOu tambem certo, Sr. presidente, 
que o Exm. Sr . Dr. T. Ottoni, conhe-
cendo que foi illudido ... 

O Sr. Drumond:.- Na:o apoiado, nll.o 
foi illudido. 

O Sr M . Fulgencio . . nll.o duvidarA 
voltar a traz e caSllar esse seu acto 1ft-
j usto, removendo um profeBSor d'a-
quella ordem,a bem do serviço pubtico. 

ú Sr. X. da Veiga:-Quando a por-
taria devia dizer- a bem do serviço 
eleitoral ilo Sr. Drumond. (Risadas). 

O Sr. M. Fulge71Cio:-óra, se este 
é realmente o motivo da remoção, eUa 
foi illegal, porque ello nilo podia ser 
removWo a bem do serviço publico, se 
não precedendo o C\lmprimento de cer-
tas formalidades exigtdas pelo regu1a• 
manto n. 84. 

O Sr. Drumond:- VV. Excs. emo 
me dando . como perseguidor de co~er
vadoros, quando sabt m que os conser-
vadures de meu distr icto têm sempre 
concorridO' para eu occu par uma ca-
deira neste recin to e eu os aprocio. 

O Sr: M'. Fulgencio:- Eu n4o attrí~ 
buo e~ te ~a c to à V. Ex c... tanto que 
estou ped1ndo o Séu auxilio, a sua in-
fluencia perante a admioistn.çilo afim 
de que o a c to seja cassado. ' 

Sei que V. Exc. não é um ht~mem 
ingra to. 

Sr. presido~nte; peai urgencia: aos 
meus honrado~ collep a para truor 



oste facto no seu conhecimento, facto 
grav ssimo,como V. Exc. acaba de pre-
senciar, porque é aLtentatorio da lei e, 
alem disso, vae produzir grande trans-
torno na vida de um pobre prof8Sl!Or 
publico, digno de toda consid~>raçllo do 
governo pela rcctulão com que sabe 
cumprir o~ seus arduos deveres. 

Espero, portanto, Srs., qu,e, o Exm. 
Sr. Dr. T. Oltoni, Lendo conhecimE~nto 
da injustiça A que fui levado com o sou 
acto, por falsa~ informações, saborâ re-
para l-a, reintegrando aquelle bom. pro-
fessor na sua cadeira. { M·uito bem). 

E' apoiado e posto em discussao, que 
fica adiada, por ter pedido a palavr11 o 
Sr. Drumood, o seguinte-

Requerimento. 
Requeiro que o goTerno da provín-

cia informo a esta assemblea, !e foi re-
movido da freguezia de Santa Anna dos 
Ferros, munic1plo da ltabira, p11ra a de 
Dores de Ouanh.Aes e 'municip1o de S. 
llf iguol, o prufe.•sor vita licio, l"ranctsco 
Procopio de Sousa Ferreil'a, e on caso 
a lftrmativo quaes os mottvos que deter-
mioarao a remoçAo. 

Sala das sessões, 29 de Setembro de 
1882.-M. Fttlgencio. 

Parecet·es de commisscies. 
O Sr. Jose R"fino, por parte da de 

redacç«o, ofl'ut'llCe red1gtdos para 3. • 
dtscusstlé os projéctos os. 3 e 103 com 
os respectivos addtti vos, 03 quaes flct1o 
sobre a mesa. 

Par a a ol'dem dos trabalhos. 
O mesmo Sr. ofl'erece a rcdaoçllo fi-

nal dos additi vos n; . 2, 4, 5, 12 e ao tlo 
projecto o. 40,em proposições dist·nctas. 

O S1· . A. Cesario requer e ob~em 
dispensa de antersticio para serem dts: 
cutídas je. as redacçues flnaes olfurec:-
das hoje. 

Em consequencia, entrllo em discus-
sloe stlo sem debate approvadas as re-
dacçõaJ Hnaes dos addtt• vos os. 2, 4, 5, 
12 e 30 rlo proJecto o. 40. 

O S1·. C Sena, pela com missão do in-
strucçâo publtca, otft!rece o seguinte-

Parecer. 
N. 44. 

A commissllo de ioslrucça:o publica, á 
que foi presente o requerimento do 
professor José Manoel ela Custa Camel-
lo, em que pedo para ser aposentado, 
contando-se-lho o tempo em que exer-
ceo o mngi>ttirio particular, e; 

C11nsaderando que é contra ~xpressa 
disposiçllo do reg. n. 56 contar-se para 
aposentud·•r ill o tempo ex.ercidu por 
11ualquer professor no magtslerto par . 
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ticular, ó dl! parecer a cotomi~o quo 
soja indeferida a preleoç~o do suppli-
cante. 

Sala das CO!llmissões, 29 de Setembro 
de 1882.-C. Sena, Bias Fortes, Xei-
a;eira da Motta. 

Para a ordem dos trabalhos. 
Fot·ça policial. 

Continua a a.• discu:;sllo do projecto 
n. 104, que 6xa..a Corça policial para o 
nono de 1883 a 1!i84. .. 

0 •8 r. H e nrique 8 ole11:(Nio 
temos o seu discurso). • 

O 8r. Moretzsobn:-Sr. 
pre.aideute, como o uobre e distincto 
orador que acaba de s~ntat•·sa, puucas 
palavras direi, por mui:o pouco tempo 
occuparei a auençllo da casa na 3 " 
discusstlo do projecto de furça publica. 

Sou forçado, porem, Sr. presidente, 
a ped1r mais uma vez a benavolancllt. 
da maus :Ilustrados collegas da maio-
ria e ria Oj>posiçllo, para dar uma. li-
Helra resposta ao nobre deputado resi· 
donto nesta capital, o Sr. Dr. Lemos·, 
quo hontem occu pou a attençlto da a~ 
semblea. • • 

Na 1.• discussão do projecto de força 
publica, Sr. presidente, alem de outras 
mutta~ considerações expandidas nesta 
cns:1, diversos membros desta bancada 
p"uderarêlo que na:o era pelo augmento 
lia f •• rça pubhca que se conseguiria 
melhorar o serviço a que ella é do.ti· 
nuda. Apontava.,e, e eu fui do~ que so 
occupnrllo deste assumpto, como uma 
d~s C<II!Sas do tÔal que ulftJatn esse I!Or-
v aço om n.ossa província '' falta de di-
recçllo, de severa llscalisaçao, do cum• 
pnmouto de deveres da parto W.quu~lus, 
quo estão A frente d•1 con1mando do 
corpo (Apoiados). 

~utào, Sr. prll8idonte, ou apontei. 
faclos de notoriet!ade publica, chamai 
para elles a at~euçllo dos mau~ collegaa 
e só fui contestado pelo nobre deputa-
do a quem ja ma referi. 

O augwento da furça policial, dizia 
eu, jdclSde que n4o Cor acompanhado de 
uwa severa escolha de peswll.l, de vor-
dndbira e riguro>a 6scalisaçllo na ad-
mtssao das praças, nenhum molh.ora-
mcnto trará ao serviço publico o ac-
currctarà uma grande despeza para cs 
cofros provanciaes. (Apoiac.los da n,.;.., 
riOI'la). 

E', portanto, da moralidade, dn disci-
plina das p•·aças, do cuidado daquel-
le:~ que sao encarregados da adminis.o 
lraçll•,, por as~im dazer, do corpo. da· • 
quelles a quem pêsa a re'spunsabilida-
<18 J>Olos desmandos o abusos alli pr11~ 
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tieado,, que depende o remedio para o 
mal. (Apoi4dos). 

Entretanto, Sr. presidente. o nobre 
deputado a quem ha ponco me referi, 
julgaodo·se muito altamente collocado 
para tratar de indagar dos factos por 
mim apontados ... 

O Sr. Drumond.:-V. Exo. nllo o 
comprebentleu entao? 

O Sr. Morel.nohn ... isto é, que mui-
tas praças do corpo de policia sao dis-
trahidas do s&I'VIÇO do mesmo corpo, 
para se occuparem de seniços particu-
lares do com mandante e mais offlciaes, 
disse queDAO indagava de minudencias. 

Disse o nobre depntado que uao in-
dagava se os criados do commandante 
e dos officiaea do corpo de policia erao 
ou nao praças do mesmo corpo. 

S. Exc., ao que me parece,nllo julgou 
compatiTel com o seu caracter e digni-
dade descer das alturas onde se acha 
e >llocado, descer do seu palacete, para 
ludagar se taes factos !llo ou nilo ver· 
dadeiros. 

O Sr.Drumond.:- V. Exc. é injusto, 
o nobre collega nao teve intençao de 
o iender" V. Ex c. 

O Sr. Moret.osohn: - Sr. presidente, o 
facto por mim denunciado é incontes-
ta vel, é testemunhado por todos os ha-
bitantes desta capital e unicamente 
posto em duvida pelo nobre deputado ... 

O Sr. S. Ferra.z:-Eu tambem po· 
nho em duvada.i 

O Sr. M oret.zso/m ... mas por meio 
de simples contestaçllo, e â palavra do 
nobre deputado contraponho a minha. 

Sr. presidente, não ~osso deixar de 
fazer algumas considerações a respeito 
do modo porquo proce1em as praças do 
corpo policial, quando silo enviad.as 
pura llS di versos pontos da província, 
~tfiro de prestarem os serviços que del· 
las slo reclamados. 

~ao só nesta tr ibuna, como pebs fo-
lhas da opposiçao, muitos factos têm-se 
trazido á publicidade ... 

O Sr. i\1. Ftdgencio: - No proprio 
jornal officinl do governo têm sido pu-
blicadas reclamaçiles das autoridades 
c mtra o~ desmandos dos destacamentos. 

O Sr. Moret.zsolm ... demonstrando 
que ollas nesses legares portllo-se pes-
simamente e isto certnmunte porque, 
quando na capital, nilo recebem a dis-
ciplina necusaria, que lhes devia ser 
dada pelos com mandantes do corpu. 

Ainda hontom a imprensa conserva-
dora da capital e a de outras localida-
de~. como o Booayti, jornal muito 
~~r~aoto! llue se eublica na oidade 
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4o Pomba, troui:erAo ao conhecimento 
do publico factos que bem demoo.st rAo 
que os clamores levantados pela oppo-
siçdo nesta ca!a contra os abu$0s e ir-
ragu laridades do corpo de policia tllo 
completamente fundados. (Apoiados da 
mi1wrio). 

Para nllo cansar a aUençdo da ca~a. 
nao lerei esse~ artigos e apenas darei 
uma noticia delle!. 

No expediente do governo,publicado 
em um dos ultimos jornaes,vem um of-
flcio do juiz munictpal de Grllo Mogol, 
queixando-fe do commandante do des-
tacamento daquella cidade; outro do 
promotor publico da c.,marca do Rio 
Novo,fa.zendo igual queixa. Em fim, por 
toda par te ha clamores e reclamaçi!es, 
sem que,entretanto,o governo tenha to-
mado, ao menos que nos conste, q unes-
quer medidas e providencias. 

O Sr. Drumond.:- 0 governo tem 
tornado as providencias. 

O Sr.Moret.uo/m:- Eutretanto,Sre., 
immeuso é o sacriflci<' que faz a pro-
víncia com o corpo de p11licia, e para 
mantel-o con$0me a melhor parte de 
auas rendas,deixando alias de attender 
â outras necessidades, que reclamao 
prompta sat sfaçdo. 

O Sr. Drumond.:- V. Exc. s11be que 
a garantia da ordem vale muito. 

O Sr. Moretzsohn: - Sem duvida, 
mas nós nllo temos ordem, temos desor-
dem ~o r toda a parte. 

O Sr . Drumond.:- Ora, VV. IUe1. 
estao tllo trauquillos aqui, perfei tamen-
te garantidos. 

O Sr. Severiano d.e Resende:-Seria 
para admirar que nao estivessemos. 

O Sr. X. d.a V eiga:-E' porque esta-
mos â sombra de V. Exc. e de outros. 

O Sr.T . da Motta:-Aqui temos bons 
padrinhos. 

O Sr. Drumo11d:- Os pad1 inhos silo 
as autoridd1es. 

O Sr. Mo,·etzsolln:-0 aparte com 
que me honra o nobre deputado o Sr. 
lJrumond ainda corrobora as nossas as-
serçiles. S. Exc. nao ignora que os cla-
mores existem ... 

O Sr. Drumond.:-Som duvida. 
_O Sr. M oretzsolm ... quo a ortlem pu-

blica é cunstaDiomente perturbada, e 
isto é fignal evidente de que cs fact11s 
se reproduzem, e que a força policial 
destacalla no interior constituo verda-
deiro elemento de d.o~sordem nos luga-
res em que se acha. 

O Sr. S. Ferra.::- Essa prop;,.:ç:01 
nllo é t4o absoluta. 

O Sr. Paio:ão dâ um apalie • 



O Sr. Morelzsolm:-0 nobre depu-
tado residente no Rio Novo, cuja intol-
ligencin, putriot1smo e rledicaçllo pelo. 
cau$a publ1ca eu muito respeito, aca-
bu de d1zer-me que indique os meios 
pelos q unes se possllo remu,·er estes in. 
convenientes. 

Sr . l'residente, jn um distin~to mem-
bro da oppos1Çilo. o illustrado Sr. X. 
da Veiga,mou particular amigu, decla-
r ou desta tr•buna, que nao somos nól 
O$ compewntes para tlarmos liçõea ;i 
administraçllo, para dictar·lhe a uorma 
de conducta; nllo, o nos o papel nesta 
cosa é simplesmente do 6$calisadores; 
na qualidade de membros da opposiçllo, 
cumpre-nos indagar e saber o modo por-
que sao g;~stos os dinheiros publicas 
(não apoiados),o m~o porque os agen-
hs da uu tor1dade cumprem scos deve-
res e se a administração se desvia das 
normas quo a lo1 lhe ha traçado. 

O Sr. Dt·umond:...-Náo é es,a a rnis-
lltlO de V. Excs. 

O Sr. H. Sales: - Entllo a minor ia 
cous:dern a sua miss!lo táj ro.,triClii 
assiml 

O g,., i\1. Fulgencio:-Nós npontn-
mos os rnal~ ... 

O Sr. H . Sales:- E devem indicar o 
remedio. 

O g,. , Manoel Fulgcnc,o:- Temo' 
indicado, mas VV. Excs. não q uer eHl 
ace. tar. 

O S1·. X. da Veiga:-NIIo querem a 
nossa medicina. o Sr. n. Sales: - E' uma medicina pu-
rnmente expectante. o Sr. Morel.:so/111: - Vou responder 
em poucas palavras ao aparte com CJUO 
acaba de me honrar o meu nobre col-
lega. 

Disse S. Exc. que. ponsanllo do mo-
do porque acabo de enunciar-me, eu 
considero o nosso rnaollaw mu1w ro-
stricto. l\lloê assi m. Sr. presidenlo. 

Varios tleputallos <la minoria tllm oes· 
ta ca.sa chamado a auençilo do guverno 
para. os desmandos commetlidos IJela an-
torsdade publica: o eotrotanto, qual ê a 
provhlencia que tom sido tomada ~ .. o St·. Drumond:- 'fêm s1do dom•tll-
das algumns autoridades.. . o St. Mo,·el ::solm: - A pr1moira voz 
quo vim a esta tribuua, trouxe ao co-
nhecimento da casa um facto de alta 
lmportancla, a respeito do qual pen-
sei que a providencia ia ser irnmedlata. 

Rofiro-me a•> acootechnento de Con-
gonhas do Oampo. o nobre .Jeputallo r11sldenle na lta· 
bira assegurou que se estava procedeu-
do ao ioquerito policial, ?ujo resultado 
havia de apparecer ma1s tardo. Mas f6rsuuto ao QObre depulado qual foi o 
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r_o1ultado desse inquerilo? Qoa l ,. sa-
ll~façilo dnda a esse importante .:ltla-
dno, t!lo vilmente •lesrespoita\IO poln au~ 
torldado daq ueiJa freguezia 1 · 

O Sr. Drumond.-Fez-so o inquerito 
e po~ olte ~e reconheceu que ocnme er~ 
pnruculat·. 

O Sr. M. Fttlgl't~lo.-Embora o crime 
fo1se parUcolar,desde qu11 foi commetti~ 
do p~ r . umn autoridade, esta devia ser 
douutt11la. 

O Sr. Moret..:-so/m:- Apoia4o, mas is-
so nAo se fez e as cousas continuao no 
mesmo estado. senllo pelores, e sou in-· 
formado que o Sr. Barão de Coogonhas' 
tom solfrulo DO\"os atteotados. 

Mas, como diz1a, Sr. pre~idente, na:o 
é só em rolaçllo no mau l>rocedimouto 
das praçnll do ~rpo de pol:c1a que de-
vem ; e r attcndtdas as n 1!sa~ cenouras· 
V. Exc. sal111, o ou ja o il i1st1, quu uã.; 
~a fi ,callsaÇalo Ollo só nest.a parco, isto 
e, c~colba do pessoal para o corpo, 
como em outros assumpto~. • • 

O .sr_. Scceriano de Resentle!-Nilo 
ha d~oc•plllla; · coutfição essencial. _ 

O Sr . .11 Ol'et..:.~olm:-Eu· 'chamo á 
attençito da asserublea pa'ra o modo' 
porque sa:o alli applic.do. o~ d;nbetros 
i'UbiiCOS quando ~O tratn do fOnfeci-
rDOOLO de armumon o, ca1•1tgalilura~ ·0 
ouu os ~sumpto~ dusta ordum (Apom-
dos da mi1uiria). 

Su . huu v esse no corpo a necessaria· 
fiscah:;açãu, Sr. pre. ideuto, é certo que 
os .:ofres publico~ não tcri4o do despen-
der cnm lae:~ obJ octo:~ as ~omma.~ i•il-
por h•ntlll.'limas que a.:tuclruento des-
pJnde. Para eSSdS serVIÇOS, isto é ca-
vagnlduras, fornecimento de arm~men
tos etc.,a !oi do orçamento vig4lnte con-
signou a ni!o pYquena somma de 
10:722$820; o no orçam<~nt.1 quo trata-
mos tle vutur e~to annu pede-s11 o oug-
rnento da verba par11 11 de 16:645$000. 

Ora, Sr. presidente. o quu e certo ó 
quo n prov1ncia despende com gt•ando 
sacrificio esta quantia, se:n que entro-
tanto se sa1ba qu:.t é o vordade~ro des-
tino que •O 1 h e !lá, por q uo de um ao no 
para out10, de um exercício para ou-
tro, comu que por oncanto, desappare-
com c1vallos, armns o tudo quanto no 
anno anterior fOrn comprado. 

O S1·. X. da Vciga:-E' um escoa-
douro dos dmlleiro~ publicas. 

O S1'. i\1 Ol'eüsolm:- Este facto vem 
domonstr·ar qne oa:11 ha naquelle corpo 
11 noces.~aria 6~cali~ação. (Apoiados da 
minoria). 

E, Sr. presidente, ou poderia ai11da, 
se quizesse alongar-me neste deliáte, 
chamar a atteq~4o ~a ~ssemble~ p,ari\ 
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aq111llo que consLa dos di·u rsos relato· 
rios prM:deaciaes. 

O relatQrio do Sr. senador Meira de 
VasconceUos, por exemplo, pile a cha· 
ga ao vivo. 

Houve um período, Sr . presidente, 
em que a• cou~as pareoilo ter melho-
rado; mas lllo se ,pode contes&.ar que, 
em vista da grande d&.~peza que faz a 
prpvincia com taes objeotos q 11e acabo 
de referir, lllo ha alli a mínima thca· 
lisaçlo. Se houvesse, n&o teríamos ne-
cessidade de consignar, como vejo no 
pr~jecto de orça'!Jlento de,te aono, 
augmento nes~a verba. 

O Sr. Menelio :-Principalmente 
para com~ra de armamento. As armas 
parece que se derretem nas mãos dos 
soldado~. 

O Sr. M or1tzsohn:-E vem a pro-
posito lembriU" o segu'nle facto. 

Nilo obstsnte eua despeza enorme 
que fez. a província com c"algadura~. 
vo~m ua$ tabeUas que nos sao remettt• 
dos pela. direotoria de !azenda ainda a 
CIJnslgnaÇJ.O de certa quanlia, que roi 
daspeodiJa com aluguel de aoimaes 
para o corpo de policia. Sei que Corao 
alugados por um cidad&o desta capital 
animaes para a mu.s\~ do corpo de 
policia, que t inha de tr é. Barbacena, 
nao sei para que fim. 

Ora, por aqui se vê que ndo ba t~C?· 
nomla, que n&o ha l'lgoroso cumpri-
mento de deveres da parte do com man-
dante do corpo. o Sr. Lemos: - Mas que tem o com-
mandante com i.sso i u Sr. Moretn ohn: - Tom muito que 
ver · si a provincia .d&~peode U1o g1·aulle 
qua~tíl\ com a<:'l~lsiçao .de aoimat~~ jll(ra 
0 corpo de po1Jc1a, e SI esses ao1~aes 
desapparecem ou morrem, da escrlptu-
raçio daquelle corpo tudo isso devia 
consta. r. 

E1te fact' pois, vem demonstrar que 
0 meu collega n&o se achava be~ 10for· 
mado quando nos assevel'ou aqu1 que no 
corpo palicia l tudo corre a mil mara· 
v ilhas 

Como disse, Sr. presidente, eu nao pre-
tendia a~Jjolutameote occupar a auen-
çlo da casa par multo tempo : tlt estas 
ligeiras considerações, em resposta aos 
oradores da maioria que me precederam. 
Desejo, como o nobre deputa•lo o Sr. H. 
Sales, que esta casa aprovei te os poucos 
dias de trabalho que lho restam e que 
ett!lo quasl esgotados. 

o &·. Pata;ão : - Nio diz nada sobre a 
guarda urbana '? o Sr. Moret.uohn:-Hei ile tocar nesse 
ponto. 

Ma•, Sr. presidente, nlo é poui vai q a e 
pó,, membros da opposlçao con~~ervado-

ra, tllll:teroos de aproveitar a opportaoi-
dadt que se nos offerece para externar-
mos aqui nossas queixas, alias j llstas, 
sabendo embora que oao somos agrada-
vais â maioria. 

O Sr. Seoeriano de Resende : -Cum-
primo~ nosso dever. 

O 81·. Moret;;sohn: - Nilo é possível 
que nós deixemos de a.Presentar aos 
olhllt do povo, que nos escuta e acompa-
nha nossos passos, os motivos que nos 
levam a fazer opposlÇ4o â actuaJ r..ilua-
Ç4o. (.Vulto bem). 

Acudindo agora ao convite que fez-me 
o honrado deputado residente no Rio 
Novo, para dizer alguma cousa sobre a 
guarda urbana, notarei ao nobre depu-
tado que reconheço que essa go.arda 
presta A capl tal boosserviÇtos, reooohf,ÇO 
mesmp que é io.sufficiente para dar conta 
da todo o t rabalho que é deatloada a sa-
Usfater ; mas entendo que a emenda 
que foi boa tem apresentada pelo nobre 
do~putado residente nesta capital nao po-
de ser aceita pela ca.sa, sem produzir a 
desorganisação do "orçameotn vigente, 
CJ>mu foi hootem perfeuamebte dt: luoos-
trado polo meu collega o dlstfncto ami-
go, o dr. Dr. T. da Motta. 

Uolcameote em satisfaçllo ao convite 
do nobre depu Lado, làço esta observaçdo 
quanto à guarda urbana, e l'.lo to-me pe· 
llindo deauulpa aos meus honrados col-
legas de haver por mais uma vez occu· 
palio a sua atteoçao. (Muito bem). 

O 8r. 8llveetre Fea•roz: -
Sr. presidente, depois dos brilhantes 
doSCIA r$Os que esta 8S$emblea tem ou-
vuio, prouuociad >s pelos di:! ti netos 
oradores que me precederão, entro 
verd11de1 ramente acauhado oeste de-
b .. to, po.s que sou o primeiro a coobe-
car a zuiu h11 mcompeteocia (nao apoia-
dos geraes) para sustentai-o na altura 
em que hlln Stdo mantido. 

Vozes:- E' muito competente. 
O 81·. S. Ferra.z:- Obrigado mas 

fallo sinceramente e ndo por modestia. 
So o!lo fOra coagido pelo cumprimen-

to de meo dever, para mim imperioso 
mlo vir1a incommodar oa meus nobre; 
collogaa (nao apoiados), occupando 
por algum tempo a sua a ttençao. 

Sr. presidente, diversas censuras 
têm partido da bancada da nobre op-
poslçao contra o governo da proviocia 
quer em relaçau ao~ diversos facto; 
criminu~os que oella se têm dado, pelos 
q uaes faz responsa vel o goveruo }j. 
boral, quer em relaçao aos soos actoe 
administrativos, que na sua opíniao 
têm. a1do Jucooveo1eotes e prejud1ciaes 
aos Interesses da província. 

Felizmente, Sr. presidente, as coa4 
sas publicas em Qoata l'roTiooia Pio 



têm ~tido cuiclad:ts com menospreso 
velo governo provrncial, quo ba sido 
solícito em attendel-as com criterio; 
(elizmonte, Sr. presidente, os actos 
do governo têm sido pautados sempre 
pela norma da legalidade o da conve-
niencin publica e nllo têm trazido as 
consequoncias de que se queixa a no-
bre opposiçao. 

Nos discursos da opposiÇ<To o.!S~s 
accusaç(}es nlo faltao, têm sido até re-
produzidas. 

Nilo mo oocarrog<Lroi do fazer exame 
accurado de cada uma dellas, porque 
muitos de meos nobres collegas ja as 
têm reapondido sa tisfactoria o cabal-
mente; limltar•ruo-hei a responder a 
algumas que ainda o não for40. 

S r. presidente, ha dias o nooro de-
putado pelo t•.• di~trieto e residente 
na caprtal apresentou oro requer i-
mento, em que pedra informaçao sobre 
a r emoçao do professor da parochia do 
Carmo da Christina. 

O St'. D1·tm1011d:-Essa é a grita 
actual da opposiç«o: remoçilo de pr <>-
fesseros. 

O Sr. M. F'UJgencio:- V. Excs. 
q uorom on forca r os pobres pmfessores! 

O Sr. SUuutre Ferrcu:- Nao pude 
dar logo 1'61posta ao nobre depulado, 
porque o seu requerimento foi~approva
do por sorpreza e sem estar em discos-
alo; mas venho Cazel-o hoje, prevalo-
cendo·mc da largueza desto debate. 

O Sr. Drumond:- Todaa as accusa-
ções blo de ~r respondidas. 

O Sr. Stlvestre Ferraz:-Qual'do o 
nobre deputado, ao fundamentar o seu 
requerimento, disse quo ora lmpo~slvel 
a lnstrucç!lo publica da provrncla ca-
minhar conveotentemente, desde que os 
melhores professores en:to persegurdos, 
eu respondi em aparte que a l u~ truc· 
ç4o nao podia melhorar, em quanto pro-
fessores, que nao primllo pelas habrlita-
ções o que s4o mo ti v o de questões de 
campanarlo, tive;;sem defensores nesta 
oasa. 

com efTeito, Sr. presidente, V. Exc. 
sabe, como toda a nssemblea, quu o dU$-
e'lvolvimeoto da instrucç41J publica lia-
pende essencialmente do bom profe!sO-
rado (apoiados). 

Si as~rm ó, os maos professores nllo 
1\evem ser endeosados e equiparados aos 
bons,flquolles que realmente pro~tno ser-
viços em nossas sacolas. 

tir. presltlente, o professor do Car-
mo da Chriatlna foi por multo tampo 
pomo de dlscordla, mo ti v o de q ues tcies 
naquella freguezía; tinha contra ai a 
animosidade de gregos e troyanos, com 
!1811 ueoa excepçllo. 

Durao te t r61 &n;os vierlo d'alll re-

pr818ntaçõas no presidente 1\a provín-
cia, pedrndo a remoção desse professor. 
Os antecessores do Bxm. Sr. Dr. T. Ot-
toni, CjOerendo proceder com criterto o 
fazer justrça. exlgi r!lo outr-as Informa-
ções o dooumentus, que provassem o que 
allegavao; chegarão mais tarde e.'IJ!es 
esclarecimentos, estando ja na admi-
nistração o actual presidente. 

Tenho em mãealgunsdessos d!>oumen-
toa, que vou ler : 

c 111m. Sr. - Constando a nó& abaixo 
asslgnados, moradores nesta rreguer.la 
do Carmo da Christ.na, que v. ::>., pot· 
ordem da ín~pectorjn geral da innruc-
ç!lO (tUbllca de nossa proviocía,colhe ín-
rormaçõ~s relativas ao profe1t.'lor publico 
deste lugar, informaçilll! quo provem ou 
ou destruam accnsações feitas perante 
nquella repartiçao pelas autoridades 
desta freguezla; C?Dslando-nos mala quo 
o dito professor tenta por todos os meros 
jus~íficar os seus escandalw; estimula-
dos pelo amor da verdade. vamos espon-
taneamente offer;ecer á V. s, as infor-
maçõ~s características de que precisa a 
inspectoria geral, afim de nos allivlat 
de ta:o escandaloso pqlfes~ol'. 

c Confi rmamds, portanto, ns noticias 
dadas pelas autoridades desta fregue7.1a 
o viga rio, rambom comnosco as~lgnado~. 

c O professor o !lo tem habi litnções,.oao 
tem methoJo, oao tem a~iduulade no 
cumprimento de ll&us deveres, n!lo tAm 
a necessaria paciencia para transmittir 
aos alumoos o pouco que sabe, nào tem, 
finalmente, a moralidade precisa para 
educallor de filhos alhllios I 

c Prova a nossa asserçllo n falta de 
frequencia legal nesta ~coln . quando n 
fr~guczra, tao populosa,como é, podo dar 
a1urnnos para duas escolas, conformo o 
art. 3~ do rl'gulamento n. 84, e no en-
tret'luto o ou~•no d~ta eHcoln estaria 
suspenso h a dous aoDos, cou formo o art. 
~g oJu crtado regulameutu, si não fosso a 
negltgoJncra condescendente do delegado 
e Clc~cuulo davopul~çào, e Isto porque 
o~ J•Uis, que dlspoem de algum recut·so, 
proforon• pagar professorus particula-
res, os que isto illlo podem fazer so.trs ra-
zem-~ em appltcar SI!US filhos em al-
gum orncto, derxaodo-os na rgooraocia 
lttteraria, e cs quo nada d 1s~ conse-
guem deixam-os vagar pelas ruas, adop-
wndo vrcros,que mats tarJe os farllo ho-
mens perigosos ã sociedade. 

c Para que V. S. nao veja nisto 
perseguição política, bll8ta cou~iclllrar 
quo em nossas assignaturas acbilo-so 
bomous do ambos o' credo~ pollticos o, 
ass1rn destrurda esta unica causa do 
desconfiança, esperamos tod11 energia:. 
do V. S. e das dignns autoride,des da 
in~ trucçllo publica, a ftm do em breve 
ter11po vermos o nosso dinheiro publico 
auho honrada e merecidamente llOl' 



outro professor, pois a desmoralisaçlfo 
do actuaH1 tal,'lue jamais se regenera rã 
nesta proflss!o, mormente n~ta fregue-
zia, onde tuda p:>pulação nega-lhe con-
fiança. 

Deos guarde a V. S. 
Carmo, li de Outubro de 1830. 
Jllm. Sr. ln~pector da instrucçi[o pu-

blica do circulo do ltajubã. 
Gabr.el Ribeiro Junqueira, coronel 

reformado. 
Gabriel Ribeiro Junqueira Junior, 

delegado do termo e eleitor. 
Francisco Athanasio. 
Francisco lsidoro Silveira Pinto. 

subdelegado de policia e eleitor. 
Cunego a rcipreste, José lgo.acio de 

Faria Nogueira, parocho collaJo e 
eleitor. 

Luiz Capistrano Ribeiro d'Alkmin, 
eleitor, 2.• supplente do subdelegado e 
1. • juiz de paz p. f. 

Joaquim José Ribeiro de Carvalho, 
2. • juiz de paz e eleitor. 

Joaquim José Branco, L • supplente 
do del~gado de policia do termo 

Rt.conheço serem a~ assignaturas 
retro e supra dos proprios punhos do 
seus IU&ignalarios, pelo conhecimento 
que das m~ma.s tenho. 

Carmo, 11 de Nuvembro de 1880. 
In testimonium veritatis.- Anlo11io 

Roque d~ Sousa Rodrigues. 
EslAo assignadus,como os nobres col-

legas acabllv Je ouvir ler, cs Srs. 
coronel Gabriel Ribeiro Junqueir,,, 
clleft1 do partido liberal do meu muni-
cípio, homem de toda a circumspecçao 
e cr iterlo e cuja bondade não pode svf-
fror contestnçao: pelv Sr. Joaquim J?sé 
Riboiro de Carv:tlh••, chefe do pnrttdo 
consurvador do Carmo e que goza de 
respeito o justa consideração onlle ó 
cunhecido; pelo Sr. Franc:sco Athana-
sio do S. Miguel, ex vereador tla ca-
mara municipal e membro proeminen-
te do pntido conservador; pelo ex de-
legado de policia do termo, Gabriel 
RibeirO Junqueira Junior: pelo subde-
ls,ado Francisco Isidoro da Silveira 
PÍÍo1o: p3lo primeiro juiz de paz, Luiz 
Capist rano Ribe11·o de Alkmio; pelo 
digno vigario dessa parocllia. o conego 
Jo~é Ignncio de Faria :-logueira; pelo 
coronel ~·ra nci sco Rib9iro Juoqueira, 
comman'.lante superior da gunrda na-
cional das comarcas da Chrhtina e 
Pouso Alto e por muitos outros cida· 
dAos,digno!J de toda con~ideraÇllo, e in-
capazes de faltar ã verdade. 

Ja rê V. Exc., 11:>r este documento, 

que a remoção 
litico. 

n!o teve motivo po-

O Sr. Ke~·dole:-Mas não era cor-
rectivo estabelecido pelo regulamoolO. 

O Sr. Drumond:-0 regulamento 
faculta a remoção (não apoiado do 
St·. X. da Veiga). 

O Sr. Moret.zsohn:- Ha muitas for-
malidades. 

O Sr. S. Ferra.z:- 1'enho outros 
documentos, que provAo que este pro-
fessor nAo podia continuar a exercer 
o magi~torio naquella parochia; elles 
ioOuirllo para que se fizesse a remo-
çao o demonstrão que o acto nao foi 
injusto e illegal; porem, deixo de os 
ler para nAu cansar a attença:o da casa, 
e cs entrego ao exame do nobro depu-
tado (apresentando os documentos). 

Disse o nobre deput.ado que a remo-
çAo foi illegal, porque nao se fez de 
accordo com ns disposit;iles do r~gu
lamento r.. 84. 

De,·c., porem, observar !L V. Exc, 
que este professor nao ó vital\cio, 
nao eatfl d~clarado tal, por ls~o podi~A 
ter ~ido até demittido. 

O Sr. X. da Veiga:-Tem mais de 
cinco ao nos de scrvrço. 

O Sr. S. Ferraz:-Nao ba,ta isso· 
é. preciso que seja declarudo vitali: 
cw, precedtmdo para esse effeito um 
processo especial. 

"'( ê, pois, V. Exc. que a remoçi[o C oi 
mut to legal. porque, não sendo vitalício 
o prufessor,e nem se achando habilit.do 
de ac<:Ordo com o regulamento vigente, 
mas s1m pelo anterior, ella podia ser 
dada se1n audiencia do conselho dire-
ctor, que, so examinasse estes docu-
mentos. serin o primeiro a declarar a 
con vcniencia da medida. 

O profes3or foi removido pnra n ca-
duil a da Pedra Branca, que é proxima 
ao ~armo, do mesmo munJCiptO. 

St houvesse contra elle antmosida-
des e si es.a remoçao fosse dada por 
mutivo de p3rseguiÇAo, nAo lhe teria 
sido dutgn11tla aquella cadeira, mas al-
guma outra de freguezia mais distnn to 
par a a q ua I na o podasse ir por eSU: 
rasA·•· 

Sr. ~residen te, não quero mo demo-
ra~ ma1s tempo .na trib~oa, e por issll 
dc1xo de aprec1ar lllOltas propo~içues 
que forão emittidas pelos nobres de-
pubdos que combatera:o o projecto do 
força publica, mesmo porque ja fo-
rllo perleitamente contestadas P' r men' 
companheiros de bancada, quo v1·.,. 

ceder4o-me no debate, os q uaos re~. 
ponderAo cabalmente aa argui~es lei. 
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tas ao governo e a seos agentes, e 
me occu_parei por isso de oútro ~ 
aumpto. · 

Nilo é aó 'nesta casa, Srs , que a hon· 
rada opposiçlo tem precuradu atacnr 
a liberaes; olla ,tambem o tem feito 
pela imprensa .de seo partido. 

E' assim, Sr. presidente, que o Sr. 
Bara. do<Garmo, homem digno de re• 
speito e ooasldera~~ ..... 

O Sr. K, da V!!iga:- Y&Illos a isso. 
O Sr. 8. FeN'a.::.... foi aceusado 

Pt}a c Província de Minas "'• jornal de 
}J'Opdedade do nobre deputado que 
acaba de honrar-me com• seu aparte, 
até de te.r reduido A escravid!Q pes· 
soa line. 

OSr. X. da Veiga: - Note V. Exc. 
que tlr. a aceu!açlo na imprensa, onde 
assumo a responsabilidade moral e le-
gal de todos os meus actos •• 

O• Sr. S. Ferra.z: - E a r esposta 
tambem foi dada na imprensa, pelo Sr . 
Dr. C. Mauricio Stokler de Lima. 

O Sr. X . da Yeiga:-N«o chegou ao 
meu conhecimento. 

O Sr. S. Ferrcu:-Sr. presidente, 
tratava-se de um inventario do finado 
J . Ribeiro da Silva, do quo ora ipven-
tar iante a sua vinva, O. Querubjna de 
tal , quando se deu o facto que foi tio 
mal interpretado pelo radactor da 
c Provincial ~ 

J.·Ribe1r0 da Silva, antes de falle· 
cor fez seu testamento, que foi julga· 
do ~ul1o pela superveniencia de um 
postbumo. 

O Sr. X. da Veiya:-Quem consid&-
rou null11f 

O Sr. 8. Fert·a;::-0 Sr. Barão do 
Carmo, na qúalidade de juiz, annullou 
aquelle testamento, justamont~ po~ este 
motivo, isto é, pela superven•enc•a de 
um postkumo. 

O Sr. X. da Veiga:-Por despacho 
interlocutorio. 

O Sr . .Drumoncl:-Podia exercer a 
nra de direito. 

O Sr. S. Ferra.z:-Não sou compe-
tente em mataria de jurispru4encia, 
mas tenho uma i!~fm~t#e dada a~ Sr. 
Barlo do ÇaTID_9, que se a-:4~ as.s1go~ 
da p4)1"1tJD distincto correhg•9nar1o,de 
V. Ex.c., o Dr. Candido _Marianno, que 
j uatifica o neto d'aquello 1lluatre Barllo. 

0 Sr. o. Penna:-Um dos mais_aba· 
lisados jurisconsultos do sul de Muw1. 

0 Sr. s. FeN'a.:::- Vou le_l-a (16) • . 
c Examinei os autos do 1nven1.ar10 

do finado Jollo Ribeiro da S!lva, de 
quem foi ioveotariante_ soa v1uva, D. 
Cberublna Ribeiro de Ltma. 

cCoolermg o.s declara~es ir~ta, seu 
marido falleceu em 26 ífe Setembro do 
1880, déi'làndo os aég!liPtAs. Jterdeiros: 

1 ;• Jos~ R ibeiro da Silva (filho). 
2. • D. Emília Ca.ndida de S. J~ê (fi· 

lha c~sada). 
3.• D. ,Anna-Oandida 'de S: Josê(~lba 

casada). • • 
4.• D. Maria, neta, represo11lf.r!te de 

sua mli,a finada D. Maria Q~noye';r~ da 
Silva. · • 

(Estes 4 lierdeiros procede~ de seu 
1.• consorcio com D. ·Mathilde Can· 
dida dos Sorallns). 

5 • Um pos&humo, qne naiceú em 18 
de Do~mbro (6 mezes e. 9 dias 'depois 
da fact_ura do testamento, 2 mezes e 22 
dias depois da morte do testado.r ~ seu 
pai). , · . 

Pelo eonfronto das dltaa se ver,tllca 
que, guardada a ordem naturál4.a oon-
copçllo d'o póstbumo, de:cuja existencla 
nao cura o testamento, ora de monos 
de 3 mezes. 

No testamento, Je>ilo RibeirG:Jiber· 
tuu uma' escrava de 1:300$ elfe;& 'mais 
dous legados no valor de 1:600$090. 

Questllo. ~ 
A superveniencia do poslhumo, ha· 

vendo outros irmAos-deste, qu~t sAo her-
deiros, annlla o testamento no todo, 
ou este prenleco até· onde chegarem 
as forças da hérnnça para o efl'e1to de 
ser esta rateiada pelos beoellciados, vis· 
to como o sen importe é somente de 
I :282$355 rei•, falturulo para comple-
mento dos legados 1:61 i$6<t51 

Resposta: 
Segundo a consolidaÇil!) du leis civis, 

a1·t 1015, o Coelho da Rocha- direito 
civil- § 697, o testamento anoulla-se in 
totum, si depois delle nasceo ao testador 
algbm filho legi timo, que O.cuse vivo 
ao tempo-da morte do seu pai. 

Ora, o posthumo (salv.o a questio de 
viabilidade, que niQ tem impoftanc:i& no 
presente caso e só lnnJrOSS'a 'os. outros 
coberdei ros), ainda q11e o !lo nascido, ti-
nha vida intrautorina ao tempo ila mor-
to do testador; pelo que o seu naScimento 
em 18 de Dezembro aonulloJI o teslaJDen-
to de ,i~MliQ.rmidade com as opiniões go-
n~ricas• e •lllolutas daq~juriscon
sultos;& oju~,q_ue deu o ?.os bode det1 , 
libetaçl~t de p.íttllbu a t, r.,r~u ,. 
de conformidade com -aquellas duas opl-
nll~es muito respeita vais, mandando des~ 
prosar o testamento. ' 

Devo, porem, declarar que entro em 
du'l'ida, si aquelles dois esériptores. ,r~ , 
sumiria com ftdelhlad~t o tex.to da or~. 
li v. • tit. 82 § 5.• -(em que alies se rnn-
d!lo). omittindo a circumstancia decla-
rada por aq uolla (lrdenaçllo, de nao fia.. 



"er fllho ltglltmo ao tempo da {aclvra 
do testamento, para ~ó mencionarem a 
clrcamstacia de sObretJú• algum filho, 
pois no OO$SO cato o ~&~dor tinha oo-
l i'Oll filhos legítimos e ará disao sabedor. 

COmludo,na falta de opiniões a raspei· 
to, eu Inclino-me a aceit.r o principio 
geral ensinado pelos citados jur isconsul-
tos, pois, co.mo diz Coelho da R•Jcha, é 
d.e pte$umir-se que o wtador mudaria 
de vontade, si aoubesse a exlstencia de 
taes filhos. ·. 

Parec-rme, pois, que oa autos po-
derlao subir a conclusao do Dr. j uiz de 
direito para o julga.mento da par tílha. 

Salva melhor op1nilo 
Alfenu, 17 de Maio de 1882. - CA.NDI · 

DO J OSE' MARIANO. ,. 
O Sr·. Jlenelfo :-Pa ra laao nlo preci-

aava lnforma9lo ou opinillo de um juris-
con.sulto: um est udante do 2. • anno sabe 
disso. 

O Sr. S. Ferra:& :- o despacho ou sen-
tença do Sr. Barlo do Car mo nlo era de 
um j ai:to de ultima instancia ; quando 
tivesse errado, o que oao seria de admi-
ra r, por partir de um juiz leigo ... 

O Sr. X. da Veiga : - Ah I Isso pode 
aUenuar um pouco. 

O S•·. S. Ferra:& .... havia ainda cor-
rectho para o MIO acto, que sanaria os 
males que tlve:~~~e accarretado. Alem 
disso, para que a censura fosse justa, era 
preciso provar-se que o Sr. Bar lo do 
Carmo,ao dar essa lk!nlença, procedia de 
mã fé. Ora, Sr. presidente, o Sr. Barlo 
do Carmo é um cidadlo que merece o 
respel to e a estima de seus concidadi!os, 
Ja pelo seu caracte1·, ja pelos servi~s 
que ha prestado ; e o Ao seria elle quem 
désse uma sentença de mA fé, com o llm 
de prejudicar a quem quer que fosse. u 
accu:~ações ftJitv, portanto, a este cida-
dão, alio i oj ustas e ciio ll!m raslo de ser. 

Sr. prsideole, estou notando que os 
meu- collegas acham-se fatigados (não 
apoúu.los geraes), por isso vou me sen-
tar, pedindo desculpa A casa de ter abu-
sado da sua attençao, prolongando por 
a lgum tempo mais esta discussão. 

Tenho concluido. (Multo bem). 
O 81', xavle r d a Velara a- Sr. 

presidente, estava absolutamente longe 
ue minha intençilo tomar parte ao pre-
B·lnte debate. Vt>jo·me, porem, forçado a 
dizer alguma cousa, o ao -•ó em resposta 
ao nobre deputado que acaba d41411Jlar, 
meu distiocto 1:1 particular a.tco, repre-
senbnte do lf.'ê ilistrícto eleit.oraJ, coalo 
em relaçllo._ algumas conalderaçOes que 
forám oxternadaa hoje nesta casa por 
parte do honrado representante do 7. • 
dittricto, bmbem meu particular e dis-
t incto amigo, o Sr. Dr. H. Sales. 

Invertendo a ordem em que foram ex-
ternadas essas proposições. eu começa-
rei ll~~Q4eQdo ao que acaba de di~er o 

nobre deputado que neste tnoltlento dei· 
xou a tribuna. 

Sr. pte$ldente, relativ\JIIente A remo-
çlo aclotosa de que foi vi-:t•ma o pro-
fessor da parochla do Carmo da Oh ris-
tina, cidadao Roque da Silva Magalhles, 
V. Ex. vê :-o nobre deputado procurou 
destruir . a minha arguiçlo ·e documen-
tos que apresen tei a conslderaçl o da as-
semblea, exbibindo aqui algull$ mani-
festos de cidadlos, cuja beoemerencla e 
respeitabilidade Dll~ contesto .... 

O Sr. S. Fe1 ra.;:-Tive em vista pro-
var que a remoçao nlio foi por motivos 
politlCOS. 

O Sr. X . da Yetga .... em desabono do 
mesmo profeseor. 

Ora, tendo eu dito e conft rmado que 
nlo duvidava da uracidade dos docu-
mentos apresentados pelo nobre depu· 
ta do. e havendo apte$110 ta do outros do· 
co.mtJntos e representações em favor d'a· 
q uelle profes!or, o que resta-nos ~ Res-
tam-nos manifestos cont ra o professor 
em cootraposiç!o a manifestos que e~ 
aqui exhibi : - documentos contra do-
cumentos. 

Isto quanto A qaeata:o de fac to, quanto 
á queet.ao da sympathia ou antlpathia de 
que esse funcciooarlo podia ou nao aoz.ar 
na parochia do Carmo da Chrlstlna. 

Concedo que taes documento• ae an-
nnllem, mas alguma cousa fica em vigor 
• de pé : a lei. 

Meo! argumentos, derivados do direi-
to do professor perseguido e da i Ile-
galidade da remoçAo, esses o nobr& 
deputado nao destruio. (Apoiados). 

O Sr. Drumon~:-Perfeitamente. 
O Sr. X. da Ve•ga:-Pelo regula-

men.tu n. St, o presidente nllo tem ar-
bltno para, do moto prop.rio, remover 
os pr~fessortS publicos, pois ha abi 
d1spos1~es que estabelecem as regras 
nec~s~ar1as para que taes remoções 80 venfiquem. 

Esses preceitos o lo Corao obsorvados 
o_a bypotbe;e de que se trata, tendo 
a1do o professor acintosa e arbitraria· 
mente removido. 

Eis o que o nobre deputado nllo 
contestou, nem pod!& contestar, por 
q~e p~ra fazel-o ser1a preciso destruir 
d!spostçl!es expressas, claras e termi-
nantes do regul)lmen~o o. 84 .• 
Q6~nto â usigna«tra do cidadã() 

J ?tfqu1m José Branco, qué se lê no ma.-
Dt fe~to apre~entado pelo nl'bre depu-
tado, aprove•to a opportunida le p.o.ra 
cham~r a altençllo da assemblea para 
a fehz escolha que a administração 
fu de funccionarius que teem de des-
empenhar importantes e melindro.o.s 
tar efas. 

Sr. presidente, a casa 18 recordar4 • • 



de que, quando censurei a adminis· 
traçao pela remoçao do professor Ro-
que de Magalhles, li um attestado o 
maia concludente, o mais lisongeiro 
em favor delle, atte~tado assignado 
polo inspector do respectivo circulo lit-
terario, capitAo Joaquim José Sranco, 
no qual o i:!spector concluía pedindo 
ao presidente da província a sua rein-
tegração na cadeira de que fOra pri-
vad:.- illegalmllnte. 

Entretanto, figura o nome do mesmo 
capitAo Joaquim José Branco entre os 
signaterios do manifesto que acaba de 
aer lido pelo nobre deputado, e no qual 
se fazem as mais graves increpações, 
nllo só â capacidade intellectual deste 
professor, como á sua moralidade! 

Sr. presidente. O q U<! vejo neste 
facto nao é a condemnaçl? do profes-
sor, mas a photographia mo•·al desse 
inspector de di6tr1cto litterario, que, 
tendo assignado um manifesto em que 
se louvava o exemplar comportamento 
do professor, Roque de Mogalhâes, não 
hesitou, poucos dias depois, tal vez ce-
dendo a interesses inconfessa v eis, em 
declarar inteiramente o contrario do 
que tinha affirmadu! 

Dinnte deste Cacto, o presidente da 
província deve! .a. bem da. moral idade 
publica, subst1tn1r est& mspector de 
circulo litterario, que provou com seo 
proprio neto não estar na altura do car-
go que exerce. (Apoiados). 

O Sr. H . Sales:- E' provavel que o 
presidente ainda não saiba desta facto. 

O S1·. S. Ferra;:- V. Exc. deve fi· 
car cer to de que eu oilo tenho motivo 
nenhum para perseguir o professor Je 
que se trata. 

O Sr. X . da Veiga:- Nem eu consi-
(lero V. Exc. como perseguid?r, estou 
tratando apenas do facto em s1. 

O Sr. S. Fetraz:-Pareceo-me mui-
fo justa a reclamaçllo dos habitantes do 
Carmo da Chri.stma. 

O g,.. X, da Ve&ga:-Sr. presidente, 
se o precedente aberto o~ atsamblea 
provincial na sessllO de boJo pelo meu 
nobre amig9 represen~nte do 11.• 
dlstricto, f<rp6 seg!lido por ~~s os 
nb5sós collegu, comprehe~de V. ·~xG. 
que sar ·a panosissima mmha postçllo 
nesta casa. . 

Redactor obscuro (nao apo!ados ge-
rtU!S) de uma folha de oppostçdo, pro-
'trando cumprir meu devt~r .. , 

cu 0 Sr.Seoeriano de R~ende:-E tem 
prestado relevante~ serv~ços. 

0 Sr. x. da Ve•ga .... IS.to é,_ cansu· 
~á~ot criticando íuneç~onar1os pu-

., 
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blicos, quando entendo que tran~gri
dem 118 raias da lei, do justo e ' do ho-
nesto e que nao j)rOC< dem de accordo 
com os interesses publico$, compre-
blinde V. Exc. que ou ficar ia ljqui em 
poslçllo bem ingrata, ~o tiv9sse fl~.ex
pltcar e defender t.,d'os os meus art1gos 
de irr.preusa; atacados nésta tribuna. 

O Sr. S. Ferraz-:-Nllo atàquei á 
V. Exc., apenas li um aocumento, de-
fendaodo·um amigo de iocrllp&çõe~ que 
lhe Corto feitas. · 

O Sr. X. da Veiga:-Eu me desva-
neço de ter p-restado serviçolf à causa 
publica (apoiadós), _nilo só com· refe-
roncia 110 fact'o alludido, como com re-
l11ç4o a outros muitos. 

Censurei na imprensa ao Sr. Barao 
do Carm!l,na qualidade de 1. • supplen-
te. do juiz municipal elo Carmo do Rio 
Claro e de cummandanle superior da 
guarda nacional·daquella comltrca, e 
confirmo o esta tribuna tqao quan1o es-
crevi na Provinçia de Minas a esse 
respeito. 

O nobre deputado, .ao tem interease 
em verificar a verdade dos Cactus, di-
r ija-se á secretaria do governo, que lá. 
encontrarA os documentos comprobn-
torios de todas as asserções que fiz pela 
1mpronsa. Nao sei que proviaencias o 
Sr. presidente da província tenha dado, 
mas eu fiz chegar ao seu conhecitrlento 
esses documentos, que erllo positivos.e 
concludentes. Por elles ,ficou provado 
quo o B.mlo do Carmo, o a qualidade 
de 1. • supplente dn juía municipal, 
num de~pacho de deliberaç!o de parti-
lha, nnoullou um teslnmenlo, e tes\a· 
manto no qual havia concessões de li-
berdade! (Oh I oh I). . 

Entre esses documentos havia uma 
ordem original,assignada pelo Barão do 
Curmo, na qualidade de commandante 
superior da guarda nacional, chaman-
do a serviço seo parlícu lar guardas 
sujeitos á :sua jurísdicQAO, para con-
duzi rem da cidade do Carmo para sua 
fazenda, a muitas leguas de distancia, 
a sua correspondeocia particular. 

O Sr S. Ferraz:-Corre, pondeocia 
rall'tiv ao serviço publico. • • O Sr. Moretzsolm:.:.Nem isso podia 
fazer. ~ 

O Sr. X. da -y eiga:- N'n:o ~ra-serviço 
publico, e ainda que o fosse, o acto 
ntlu ~e justifica; porque V. E"Xc. sabe 
quo a guarda nacional, depois da ul-
t ima reforma, nllo estA sujeita a estes 
trabalhos; so pode ser chamada a 
serviço em casos excepecionaes,' espe· 
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~ clllcad09 0 e xpressamnte determinados Mal! tarde, o primeiro imperador, 

na lt~i. por defeito talvez de educaÇio politica 
Foi um abuso de poder, o que nlo 

admira, porque o &rão d.o Carmo é 
utn funcctonario supiuamente ignorante. 

O Sr. Severiarw ele .Ruencle:-Man-
da quem pode; é a doutriJ~& do ilarllo. 
(Apomdos e nc%0 apoiadps; apartes). 

O Sr. X. da Velga:-Tendo, Sr. pro-
dente, em desomponho de um dever, 
re~tpondido, ainda que ligeiramente 
mu tto bem), as considerações do .. meu 
distincto allligo, peço licença_ ao illus-
trado representante do 7. • districto para 
contrapor um protesto, em nome da Ter· 
dado hlstorlca, âs proposições enunc•a· 
du hoje .>or S. Bxc .. relativamente á 
formaçlo, desenvoiTimento e acçllo dos 
nossos partidos políticos. 

Dlne o nobre deputado que reivlndi· 
cava para o seu partido,_ para o partido 
liberal, a gloria do movimento nauional 
de que resultou o grandioso aconteci-
mento de 7 de Setembro de 18~. a ln-
depondancla do imperio. 

Bnt.&o eu e mafs alguns collegas pro· 
testamos em apartes, d!zendo que S. 
Exo., expressando-se por essa forma, 
nlo era fiel á verdade historie&. 

De facto, Sr. presidente, só por uma 
Jístracçlo de espírito, poderia o n.obre 
d'eputado enunciar tal proposiçllu, pois 
sei quanto S. Exc. é versado na hiato-
r ia poli tiea do nosso paiz. 

Sr. presidente, ao partido liberal, as-
elm como ao conservador, não se podem 
attribulr os grandes aconteclmento1 
que trouxerllo em resultado a eman-
oipaçlo polí tica do JmpQrio. 

O Sr. H . Sales:- V. Exc. permitle 
uma observaçllo~ Eu nlo fiz isto exclu-
sivo do partido liberal, di~e que foi elle 
o prlocipal rnptor dos mo':"imentos poli-
ticos que derlo em resultado os aconte· 
c i rnen tos de 7 de Setembro de 1822. 

O Sr. X. da Vetga:- Continuando na 
apreciaçllo da proposição que foi emit-
tida, responderei ao mesmo tempo a ob-
aervaçlo do nobre deputado. 

Nio cabe à 8. Exc. reiTindicar para 
s~u partido glorias que nao podem per-
tencer a elle, por Isso que o partido 
liberal, tal qual o conhecemos, tal qual 
se constitulo, nlo exi•tia no tempo da 
i ndepeodencia. Em 1822 havia o par· 
tido nacional em luta com o parLido~r
tuguez, com o partido colonisador(li'J)oM-
dos da oppostçl!o). • 

O St·. JJ. Sales:-Mas ainda estava-
mos na dependencia da mell'opole e ja 
havia parLido liberal. A que foi dovi-
da a reToluçlo do Porto1 

O St• X. da Vetga:- Trinmphante o 
partido nacional, pelo grande acto da 
nossa emanclpaçilo politica, forlo esta-
belecidos os fundamentos da organiaa· 
~ do lmi8rio! 

ou nau ~endo !Jlllito propr1o, mesmo 
pvr su.a 1ndole, para o exereicio efficaz 
dos deveres con~titucionaes que a con· 
stiLuiçllo havia prescripLo, mostrou, por 
factos iucontesL&veia, se divorciar dos 
bons patrioL&s e.dllS ideas naoionnes .•.. 

O::;,·, Claudio:- Apoiado. 
O Sr. X. da V Biga, ... que havia em 

1822 francamente esposado. 
D'aqui, Sl'a., os desgostos e movi-

mento~ que se operaram em diversos 
pontos do imperio, d'aqui a accumula· 
çao dô résenLimento publico, cuja ex-
plosllo &trepitosa e tr1umphante Teri-
licou-se no dia 7 de Abril de 1831.. .. 

O Sr. H. Salu:- E a Minas perten-
ce quasi que a melhor parte da gloria 
desse dia (apoi4dos). 

O Sr. X. da Veiga .... -. abdieaç4o, 
que resultou desses &contecimentvs po-
l•ticos, dett~rmlnando a retirada do pri-
meiro imper&dor Pllr& a Europa. Mas, 
como quasi sempre acontece, veio li c!i· 
viaao entre os vencedore1, originando-
se pouco depois, Sr. presidente, de par 
com a form~tçllo dos partidos exaltado 
e moderado, este adheso à monarchia, 
aquelle propenso à form• republicana, 
a creaç .o do partido restaurador, que 
o. nobre deputado confundío curo o plil'· 
t1do conservador, cum o qual ali:ts 
n~tda ub.-;olutamente t.em de commum 
(apoiados da mirwria). 

O parL1do restaurador, Sr. presiden-
te, era um complexo ' e in di v 1d uo3 que 
haviam antes pertencido a diverso.s 
grupos pol1ticos. E para prova de meu 
~tsserto, lembro ao nobr!l deputado que 
um dos chefes des;e partido chamava-
so Antoo1o Carlos R de Andrade Ma-
chado o S1lva, nome que o partido li-
beral, não trab agora de averiguar 
si com bons ou maos {undamentos, cos-
tuma citar entre os dos apostolos do 
suas i doas. (Apoiado$). 

Teve existencia ephemera este par-
tido, poia que, 3 &liDOs depois, fallecen-
do o primeiro imperador a 24 de Se-
tembro de 1834, o partido restaurador 
o corcunda, como'entllo ae appel!idava' 
doi~ou de e:r.iswr . • • 

A' morte do primeiro Imperador se• 
guirAo-se repetidos o lamentaveía mo-
tins militares, sed_iç<Jes e mov•mentoa 
demagog1cos em diversas províncias do 
1m peno ... . 

O Sr. H. Sales:-Demagogicos n~o 
apoiado; patrioticos. ' 

O Sr. X. da V eiga:-A regencia Tj~ 
6Q aasoberbada para debellar esses.mo 

' 



vimentoo. Moil de um ministro, quo 
ent!Io governuvam o palr., abandona-
ram as rodoas do poder, crentjls _de quo 
as nos;as inslitu:çõos políticas, runda-
dns ~o')re as bases J e adh111tado libera-
lismo, distancia vão-se dJs circumst m-
eias e do preparo ou cultivo do espírito 
nac ional. 

Houve aló, Sr. presidente, chefe' po· 
liticos que, aterrados ante o progre:so 
do3 princípios demag:cos e na:u podendo 
mais erguer o nome do prime1ro impe-
radur como bandeira da restauração, 
por ser elle rallocido, pretenderão el&-
var ao th rono como regente a Sra. 
Princeza O. Januaria. 

Eram numerosos os g rupos políticos 
enta:o existentes no paiz. O regdute Fei-
jó, a cujo patriotismo devem todos os 
brasiloil·o~ render sempre a devida ho-
menagem (apoiados) .... 

O Sr. O. Penna:- E' urna gloria da 
patria. (Apoiados). 

O SJ•, X. da Veiga ... sentio-le por 
mais de urna v~z de~wmudu no dusem-
penho de sua ardua miss~o ; pois elle 
nAo p()Je, apesar de seo provl\do e sin-
cero libera lismo, conter a onda ravo· 
lucionaria, que trJUmphava nas c..1.m pi-
nas do Riu Grr.nde do Su I. 

Oiant11 dos te~ movimontossuccessi vos, 
em fucll das re1•oltas quo 1rrompiam 
em diversa~ provinc1a.s •lo irnporio, es· 
pecialmento uo norte, foi quo o grande 
e. taJist 1, O. Polreira do Va.sconcell, s , 
teve a coragem e o patriuttsmo do er-
guer a. celcl,r CI bandeira em que insere· 
veo o- motto do regresro-, ruotto sal-
vador na epoca. porquanto, como elle 
bem o diS.'Ie , camtohando o pa1z para 
um prceip~c o, retrogra..lar era progre-
dir. (Apo1ados). . _ 

Foi e~td, Sr. pros1deule, a or:gern 
historica do partido conservador. 

O St·. H. Sales:-Alcrn da liçllo da 
historia, lenho em meo favor a pala-
vra aulorisada d.o nobre represenl-.~nto 
do~-· di. tricto, que commigo disse quo 
.o partido conserva!lor f~rmou-.o do r<~
~taurador o gr.upos do hbe1·al. . 

O Sr. T. <laMolla:-:'lao apo1ado. 
O Sr. X. da Velga :-Para conjCS-

tar o apar to do V. Exc. , _ reco•do-lhe 
que alguns chefes do partido conserva-
dor voltaram a perten~:er ao partido 
chamado liberal. Entre es1es os Srd. 
Andradas. 

O Sr. H. Sales:-Act ualmento mes-
mo t4.m•u no nosso part1do mu1tos cho-
f6S que.Ioram do part1d0 cuu!ervador. 

O Sr. X. da V(liga:- 0 part1do con-
~erva.~or, çuJa ~risem du.ta apenas de 

on 
1~37, foi constituído em grande parte 
pelo partido libf!ral moderado, porq)le 
o partido nacional, como ja · referi, um 
1asllo u'nquell611 movimentos successi-
vO;s e logu apó$ seu triumpho em 7 Je 
Abr il de l~l ,d iç idio-se eu1 duas frac-
ções, os oxultados, que pediam o que 
v_ . .l!:xc. pede hofe, a federaçao das ~ro
VIUCJas, e o~ moderados, que querlam 
a coot111uaçao das instituições pohti-
cas que temos, e quo. ci rcumdaram de 
apeio e prestigio o berço do actual im-
perador du' Bras i I. 

l.l'ahi, rep1to, surglo o actoal pa_rlido 
conservador, que nada a bsolutamente 
tem de camrnu~ com o partido r estau-
ra_dor ou corcunda, a que~ roCerio o 
nob:e deputado. (Apoia{w~ ,ela. mi-
n :ma). • 

Fuzen<lo este ligeiro protesto, em 
nomtt da verdade IJI•torica, coatra pro· 
po~1ções eruiLLida:~ pelo nobre depu--
tado, vou concluir meu di ,curso cum 
outro prut.!sto, Sr.' (lresi J.,ute; fJ qujl o 
con v lle que o nonr.J deputado nos di-
r•gto, a uó~ membros da '-PI'o.içllo. nao 
p1Jdt1 ju~tif1car-se piJr nenhum mot1vo 
de interesso publico, nem por nenhu-
ma rasao convJuceuto. O nobre depu-
ta.fo r9Clama o silencio da oppoiiç.lo ... 

O S1·. H. Sales:-N:Io a po1ado. . 
O g,., X. ela Veiga.. .. pede que ces-

sem os dllbntos polit1co,, que votemos 
i!S !ois o.onuas, isto é, leis de moios, 
lo s de gu 'l'oroo. 

Sr. pres1dente, os ncs,os netos do 
opposJCJunistas smceros, francos, mas 
mo1erado~. d!lo testemunho tia ~ossn 
abnegaç.\o nesta caia (apoiad~s da op~ 
posiçdo), provam quo somos uma op-
posiçllo governamental. 

O SJ•. 11. Sales:- Ja vejo que o !to mo 
f,z comprehender. 

O St·. X . da Veiga: -Nilo negamos 
ao governo meios de administraç:to, 
nem o JiOdlamo~ fazer de accordo com 
n indo lo, c. m os procedentes o com cs 
p.;oprios pr mc1pios do partido co•lser-
vador. ( t lpoiados dt~ mino,·ia) • 

Mas. S1·>~., se, ao m~smo tempo . q no 
pro1c.Jdcmos usim, nos conserva~somos 
silenciosos ante os clamores e que1xas 
que surgjlm de todos os pontos da pro-
víncia cuntra arbitr1os da admtnistra-
çllo, contra a vivlação da ~ei, Gl)ntrn 
oobanjamoo tos <los dinltairo:s publ iCO$, 
contra a porseguição que soll're.m nqs-
>o3 concida•lâos, sobretudo nQMOs 
amigo" e co-relogJonarios, fultariamoJ 
â fé de nosso mandato (apoiados da 
mmOI'ia) ; seríamos lr\idores ao parti-
do· quo ropre~entamos neata casa e ' . 
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fora della, se nllo echoasse~~s cvm sin· 
ceritlà'dé, ded!caçlo e coragem oa re-
clamo~: 'queixu e clamore;~ de no•SOS 
concidad5os e co-religi.>oarios, per .o-
ftU_ido3 em' qua1i wdos os vontos do 
p ,.z. 

O Sr. Seoedano de Resende:-Mu ito 
beo\1 deslo eleiturado que uos mondou 
pata aqui. 

O Sr'. X. da Veiga:-E' verdade, 
Sr: prealden'te, que esses cla~oros quo 
e'dl104o' s'!lo· notâ1s dí'ssonantes no choro 
festivo que cerca o governo e s :us 
am!gbs.~ mas nó~. que não ~ar~·
Jhamos' das festa8 da nobre IIIAtorta, 
qué'nlonosemiacuimos nos saus saraus, 
aà~ sulemdidddes festivas em que re-
cr81a àeb e~pirito, nilo podemos deixar 
de cumprir e$\e r •goro5o dever. Nãn o 
fazemos no intuito de magoar aos 
nonos dignos advertarios, ma8 somen-
te éiD obedlencla aoS impulsos irresis-
tivel,s da ~u.cienoia. (Muito bem~. 

Sei que nos tornamos, á8 veJes, Im-
portuno' (n4o apoiados) para com S. 
Excs.,dé$empeulrAndo uma missllo qua~ 
liMada pelo nob e deputado do 9. • dls-
trlêtó de mald .tli, porque neste paiz a 
nilssllo das OIJpO$içõe:~ acarreta-lhes 
de~g-•st se odtosidac es, quando mais 
devera trazer-lhes as 8Jmpathias e a 
gratidlo popular. (Apoiados). 

Ma l, Srs , acim.t ae quaesquer des-
gos os, do q o a esq uer cont~ari,dade~, 
quo o desemvenbu de3ta mt~s;;:lu nv• 
trJga. e!>tà o cumprimento stricto du 
n s o dever. 

Si a ul le nAo ligassemos o interesse 
exigido pela aceit~tçilo do mandato e 
jJula crença de que somos aqui urgllos 
legitlto .s das queixas e reclamaçõüS 
dos nossos constitu1ntes, nilo seríamos 
d'goo1 do respeitJ e da e:~tima de nos · 
I J8 c·J-religionnrios da província, ma~ 
da oxocroçllO delles, como traidora~ à 
bandeira jürada que viemos aqui re-
presentar. (Muito bem; muito bem). 

N10guem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussM e é approvado 
o projecto com a emenda. 

E1tgenho cetltral. 
Continua a a .• discussão do projecto 

n. 205, que lloara ad1ada na sessao de 
hont m, que c11ncedo garantia de ju-
ros p~ra o estabelecimento de um en-
genb.o c< ntl'al de IIS$UCar de cauna na 
1 rovincia. 

Ninguem pedindo a palavra, encer -
ra-se a d1SCUssllo e é approvad11 o 
projeCto com as emendas dos Srs. Le-
·mos e M. Fanstino. 
61t,·dda de A(arianna ci Ponte Nova, - . 

E o tra em 2-. • discllSSlo ·o projecto n. 
77, quo autorisa a despeza de 15:000$ 
com os concertos duta estrada. 

Stro lido~ e apoiados os seguntEs--
A àdüivos. 

N. 1. 
Pela verba-pontes, estradas, cadeas 

e navegnçllo de rius-, o governo man-
darà foZor as sêguiotes obras; orna 
poute sobte o t•io de Pacas na fregue-
:tin de S. Gonsalo do Rio-abaixo, mu· 
nloipio d\l S. Barbara, .Podendo dos-
pender até A quau~ia de 3:000$; os re-
paros da ponte sobre o rio M11.tta Ca-
vallus na estrado da Escadinha, quo do 
morro do Pilar se dirige à cidade da 
Concoiçao do Serro, podendo gastar 
d i á q oantia de 500$000. 

Sala das sos~ões, 29 de Setembro de 
1882.-Drumond, M. Fulgencw, Me-
nelio Pinto. 

N. 2. 
. Art. :fica o presidente da pro•in· 

cta autortsado a despendar,desde ja pela 
verba--obras publicas-, até A qu~ntia 
de 14:000$ pura a construcç4o do uma 
ponte sobru o Rio_ Novo, na froguezia 
e povoaça:o da Ptedade, munio1pio da 
Lcopoldma. 

S. R S .la rlas sessõus, 29 de Setem-
bro de 1832.-MeneliD Pinto. 

N. 3. 
Fica o presidente da província au-

t .r isado a despender pela verbn-obr:1s 
publicas- ,a-quantia ele 15:000$ na con-
str ucçllo da estrada que, partindo do 
dtstrtcto do Aventureiro, vue termi-
nar na est.açllo da Concoiçno, estrada 
do fdrro Pedro 2. •. 
• S. H.. Sala das sessões, 29 tlo Sutem-
bro de 1882.-Menelio Pinto 

N. 4. 
~ff11reço como addi tivo o segointo 

prOJOCtO. 
Pela verba- Jbras publicas- ó o gne 

verno a u to ris.tdo a despender ~ q uao-
t•a de 2:000$ como auxilio â camara 
municipal de AJCenas para construo. 
çlo de uma ponte sobre o rio Mo~am
bo, na estrada de S. Juaquim da Serra 
Négra ao Aro~ado. 

Sala das ses~ões, 29 de Sotemb'ro do 
188·~--Gustavo Penna. 

N. 5. 
Offereço como additivo no projecto 

n. 77 u de n. 137. 
Sala das sessões, 29 de Setembro do 

1882.-Gustavo Penna. 
N. 6. 

Fica o governo da província avtori· 
aado a despender até 5:00().$, deduzi-
dos da verba--obras f llblioa•-, COIP • 
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construcçllo de uma ponte no lugar 
mais conveniente do R.10 Verdo, que 

hro de 1882.-Sanla CeeiJia, M. J . àe 

ligue a freguezia do Esplrito Santo da 
Mutuca ao novo muoiclpio dQ Esplrito 
Santo da Varginba. 

Sala das se~iles, 29 de Setembro de 
1882.- A. Cesario, Gustavo Penna.. 

N. 7. 
Art. Fica o governo aulorisado a 

auxiliar a camara municipal rio Mu-
sambinho com a quantia de 1:600$000 
para a factura ~e umo. ponte sobre o 
rio Musambo, na estrado qua de Cabo 
Verde vae âquella cidade, e 2:000$000 
para a reconstrucçao da ponte sobre 
o rio Musambo, oa fazenda de Fran-
cisco Antonio da Silva, na estrada que 
do Mu.oambinbo vae à S. Rih do ltio 
Claro. 

Art. Esta despeza corr erá pelo 
verba-obras publica~-; revogadas as 
disposiçlles em contrario. 

Sala das sessões, 29 Je Setembro de 
1882.- F. Navarro, M . J. de Lemos. 

N. 8. 
Art Fica o governo antorisado a 

tlespendo1· desde ja a quantia necessa· 
ria paro. a abertura do uma &!Irada 
entre o ponto terminal da navegação 
do Rio Grande e o ponto mo.is couve· 
niente da freguezia de Porto Real do 
Ri o S F nmcisco. 

Siila das seSliues, 2'J de Setembro de 
1882.-M. J de Lemos. 

N.9 
Art. F.ca o governo aulorisado a 

despender a qu~V~lio. de 2:000$ com a 
conslrncçllo da uma ponte sobre o rio 
Bambuhy, no port'> denominado do 
Caiaooa, correndo esta tlespeza pela 
verba- obras publicas. 

Sala das se>!ões, 29 do Setembro de 
1882.-M. J. de Lemos. 

N. 10. 
Fica o governo au torlsado a. mandar 

reconst1 ui r a ponte sobro o no Matta 
Cavallos na estrada que do ~torro do 
P 1lar seguo para a Conceiçã.o do Serro, 
passando pelo lugar donomma.do Esca· 
dinha. 

Sala das se ISões, 20 do Setembro de 
1882 - M. Fulgencio, C. Sena, M. 
J. de Lemos. 

N. 11. 
Fica o governo aulorisado a auxi· 

1lar com a quantia do 5:000$ a abertu· 
ra ou cons~rucção de utna estrada quo, 
partindo do arraial da P.edad~, vã ter 
á estaçao da cidade Leopold1na; ~e
vogadas as disposiçues em contran o. s. R. Sala das sessões, 29 de Setem• 

Lemos. 
N. 12. I 

• 
Art. Fica o gov«no ao~risa4o a 

mandar constr uir pela verba- obras 
publicas-, orna ponto no rio Bre,J&uba, 
r.a fazenda de Ant•mio Gunsalves Cou· 
to, fruguozla da \lua E~perauçai r.evo· 
gadas u~ disposições em contrllrio. 

Sala das sessões, 29 de Setembro de 
1882.- Bius Fortes, H. Sales, M . J . 
de Lemos. 

N. 13. 
Fica o governo provincial autorisn-

do a do. peuder pela verba-obras pu· 
blicas- o q oe oecei!Sario for com a con-
strucçdo de uma ponte oa e;;t~ada que 
do arraia l da Contagem segue para o 
de Santa Quiter ia, no municipio de 
Saltarâ. ' · 

Sala das ~essiíes, 29 de Setembro de 
1882.- Rocha ·Fr(UIC(). 

N. 14. 
O governo provincial fica autorisado 

a mandar fazer pela verba- obras 
pnblicas- uma pontG sobre o rio Jabo· 
tica túbas, na estrada que do arraial do 
mesmo nome se~ue para o do Poo 
Gr .. ssu, no muaic1p1o tle Santa Lur.ia; 
ns>im como outra ponte sobre o r1bel râo 
deuonunudo- do J o>ó Alves-na estr a-
do que vindo de Mattosinhos e Setto 
Lagoas vai ao arraial do Pau Grosso, 
entre este e a !azanda de San1'Anoa. 

Sala das sessões, 29 do Setembro de 
1882.- R Franco. 

N 15. 
Fica, o governo da porvlncia autori -

sado a cmceder, de~de ja, deduzida s 
da verba- obras publicas- as seguintes 
quantias: 

De 2:000$000 para construcçllo de 
uma ponte sobre o ribeirllo do •Mu-
sambo, no caminho que vai do ar• 
raial de S. Roml!o ao do Capllo Redondo, 
município de S. Francisco. 

De 3:000$. para a coostrucçllo do 
uma dltn ~obre o ribe1rllo d~~tante d•> 
arraial de S. &>mão uma leguu, no 
camioh•J quo vai po.ra o dislriclo do 
Brejo da Passagem o outras ponte~; r&-
;ogaJ as o.s disposições em contrario. 

sala du ~essiles, 29 de Setembro de 
1882.- S. P ei$oto. 

N. 16. 
E' o governo da província autori~111lo 

a auxiltar com a quanliia de 8:000$ 
a co.mo.ra municipal de <.:aeté, 'Plr& 
col'lcorte o coostrocçllo de ponth no 
mesmo município, de conformidade com 

• 



o pedido dirigido pela mesnla C3mara 
a t s ~a aS3emble~ 

Sala das sessões, 29 da Set~mbro de 
1882.- T. rJa Motta. 

N. 17. 
Art. Ftca o governo da provtncia 

aut.orisado a de~pendet• pela Vdrba-
obras publicas-a quantia neeessa r ia, 
eouforrne o orçameut.u da cama1·a mu-
nicip'al respectiva, para a con~trucçi'io 
de uma ponte sobro o r ibeinlo do Tt-
juco, nas immediações da ejtrada de 
!erro d' oeste em S. Jollo d'El-R jy. 

Sala das sessões, 29 de Setembro de 
1882.-S. de Resende. 

N. 18. 
Fica· o governo au torisado a despen· 

dur a quantia oncessaria para os con-
certos da estrada que, partindo do 
arraial do Pinbeir<~, município d<1 P i· 
raoga, vae ao arraial da Tapera o 
dah1 á cidade Viçosa ao Santa Rit t; 
ruvogadas as disposições em cuntrario. 

Sala das sessões, 29 de SetembN 
de 1882.- M orezt~olm. 

N. 11}. 
Offereço como additivoa os seguintes 

projec1os, Oi. 142, 183, 206 e mais 
esto additivo. 

Fica o governo autorisado a mandar 
concertar a estrada que de Uo1 os de 
Ouanbães vai Ler á ciliado de S. Miguel. 

Sala das tesslles, 29 de Set mbro de 
188~.-V. Café. 

N. 20. 
E" o presidente da província autori-

sado a do•pcnder pela verb 1-obra~ pu· 
blicas- a u3 à quanta de 22:000$000 
com os cuncertos e reparos da estrada 
que de S:1n"- RHa de Jaeutmg" se di-
1'1(10 à c1dudo do Tu r v<~ e vai terminar 
ua freguezaa do S. V 1cente F .. r ror. 

S"la das sessões. 29 do~ Set.,mb1·o do 
l8t!t.- :iilveslt·e Fen·az, Bias Fortes, 
Jl. Su.tes. 

N. 21. 
E' o presidente da pt·ov}ncia autori-

sado a despender a quant1a neces;ar.a 
até 15:000$000 para a recoostrucç4o 
da estrada que da estaçao do Passa 
Qua tro se d1r ige ã Cbmtioa a S. Su-
basll.\0 dn Pedra Branca, passando pela 
Virgtn ta, p?la verba obras publicas do 
orçautonto vigente 

::>a la dus se;sões, 29 do Setembro de 
1882.-Sil·vest,·e F en·a:. 

N. 22. 
E' o p·esideute da provincia autori-

sado a despender pela verba - obras 
publicas- a quantia oecessar ia até 
12:000$000 para a reconstrucção da 
~~:ada ~ue 4a cidade da Çhristioa se 

dirige a !tajubã, bem como com a de 
oito contos para a que da frcguezia do 
Carmo se d1rige ás agoas do Caxambú. 

S •la das ~es•ões. 29 de Setembro de 
1882. -Silvestre Ferraz. 

N. 23. 
l~ica o go,•erno autorísado a despen-

dor pela verba- obras publicas--a quan-
tia necessaría com a const rucç.Ao da uma 
ponte sobre o rio Espírito Santo, na es-
trada que de Patos vai ao Patrocínio. 

Salll das sessões. 29 de Setembro de 
1882.-0iegarto, Nelsrm, S. Ferra.:. 

N. ~4. 
Fica o presidente da província igual-

mente autorisado a despender a quan tia 
necessaria para reconstrucçllo da ponte 
dos-Pintos- sobre o rio Novo, na fre-
guezta do Descoberto, do município de 
'. Jollo Nepomuceno ; rev<'gada.s as dis-

posições em contrario. 
Sala das sessõa!l, 29 do Setembro de 

tRg2. - Mtrantla Ribeiro, Pa13:do, S. 
Ferraz. 

N. 25. 
Fica o go-rerno autorisado a despender 

pela verba-obras publicas-a quantia 
em que forem orçados 08 concert.os da 
estrada de S. Sllbastiilo do Sall tre para o 
Patrocinio. 

S. R. Sala das ses~ões. 29 de Setembro 
de 18112 - Netso,l. 0 /ega,·to, S. Fe,.,·az. 

i\. 26. 
Art. O governo provincial é autori-

sado a,pela ver~a-obras publica!- ,tles-
penrlot· a quant1a necessal"ia com os con-
cel·tus da estrarla que da cillarle Dia-
mantina vai á de Montes Claros. 

Ar t. Nas obras precisas para os ditos 
concertos lnclutr.se·ha a con~trucçllo 
de duas pontes: uma sobre o rio Tlju-
cussu e outra sobre o Capllo Grosso, nos 
pontus mais convenientes, assim como 
quaesquer outras. 

Art Essas obras serilo realisatlas â 
vi$ tn tio orçamento QUil fizer o resa:ec-
tlvo engenheiro do dl$triclo. • 

Art. ::lão revogadas as disposiÇões em 
contrario. 

S. R. Sala das sessões, 29 de Setembro 
de 1882.- A. Velloso. 

N. 27 
F1ca o governo da província au tod-

sadu a despender pela verba- obras 
publtcas-as seguin~esquantia11: 2:500$ 
com a cot•strucçã'l de uma ponte subre 
o rio Dourltdiuho, na ostratla que ,ta 
cidade do Prata vai pat·n a freguezia 
de S. José do 'l'ijuco; 3:000$ com u con· 
strucçao de uma ponto subre o rioBabi-
lonin, na estrada que de Monte Alegre 
vai a Uberaba; 1:500$ com a de uma 
ponte subre o rio S. J usé, na p:: rJ;ú:..l 
de Nossa Senhora do Carmo do Prat~, 
na estrada ~ue vai a Uberaba. 



ANN.AEtiô. 

Sala das sessões, 29 de Setem)n•o de 
1882.-A. Cesat·io, A. Zacarias. 

N. ,l!g, 
Art. E' o governo autorisado a des-

pender a quantia d" 400$ com uro ara-
me para o porto da F .. rmiga, no Pa• à, 
est rada de P1tanguy a PauoiCI\~Ú; tevo-
gud!l!l as d1~po-içõ<lll em cootrar1o. 

Sa.la da~ ses,õolS, 29 de Setornbro de 
188~.-Zac~tdas. 

~. (29. . 
Offerecomos como additivo ao pro-

jacto n. '77 o projll~:to n. i~ approva~o 
em 1 • d1scus.ao, que auturt>~& o preSI-
dente da l'ruviuc .~ a de.pu\lder· J:oela 
ve1 ba-ubra~ publl~~--l!o quuutia ,de 
tdut~ cunto3 de reia pl\ra os coucertos 
da ~traila que pu'r tu da &\Ao,:áu d•J 
Chia• lo r na tS~ra•la de ft~rrru O, Pedro 
2.•, e va'o terminar no arrã•al do Espí-
rito Sunto du ~1ar du liuopanlla. 

S. R ::ia la das ~c:ssõe~. ~1:1 cL.! S .. tem-
bro de 188~.-Mentlio, X. da Veiga, 
N elsfm, Olegario, <1:1. Rib~lt'o. . 

• 

o ~r. K e rdo l ..,:-:Sr. prellden-
te, vou ofT ,r .cer 11 U$~" proJo~ut.J um au~ 
ditivo, que cou.ul~ altos IUIOrtlll.u$ ~o 
muutciplu du Cur vello, e eopUOiulrndnte 
da importao~ ~rt!gu<~zia Q.e 1'rabtr<~s, 
do musmo mun1C11'10. 

Autor•~:t este addiLi v o o p1·esideote 
ua pruvincia a mandar cuustruir' uma 
poute sobre o riu dll!l V lllhas. . 

O Sr. Zacm·lfls:-Pontll mu1t0 ne· 
cess.t• in. 

O S1·. llel·dolc:-A importançia e 
necllll$1dnde desta obra sAu lle ta.l tm-
portancia e t~ C•1nho.:c odu oe~~tJa le, 
que eo me JUlgo d1gp11ll:lado do. fatt~r 
lougai eonsideruçõo~s p~ra JUotltlcal·a. • 
Ba,ta dizer que a es~nula d11 forro de 
Plldro 2.• tem d ti pa!~:!~ir margouu~o esse 
r io, e a ~onte de que eu trdtu VIU l .gur 
com es$!1 e$1rada aquulla freguc1.1a do 
wuo•c•pio do Curvello. . . o g, •. Zaoot·ías:-Apotado; o. medtda 
é muito justa e u~ceS:Iar.a. . 

O Sr. KeráOle:-E~pero, pots, que o 
ar}dt~.vo ba de ~o r adupt.a·lo, . • em l::".luc-
tau.;in, porque confio de.rp.,us1adu no pa· 
triu\i~mu du~ nobres d11pu~ado:1, n\.,us 
cull~!;aS, que ntlo pravurâo a lll_lpurtan-
te r.uguetia de T1·ab1ras desse uumeuso 
benellcio. · 

N. 30. 
Artigo unico. Fica ogoveroo auto-

r isadu a mandar cuo~tru1r uma ponte 
sobre o rto das ~u1ha~. no lugar .mal8 
proxlmo ao arraial de Truh1ra~1 0!l mu· 
OICipiO do Ourvello. • ~ ~ • 
.. sala das l!IIU!let, l!9 ae ~temlír(! de 

l 882.- Kercl0le,· ZaqiJartas. 
• 

N. 31. 
!;:' o goveroo a)l ~riaadc1 ,,~ ~ospe'ntle'i> 

pela .vu• ba-obrrus publicas- a quaot(a-
de 500?000 cum um arame para o p<irt.o 
do Buroardo. na estralla de Hóm Dos· 
pacho â vi li& de Dores de lndayá. 

Sula das ses•õt~s, 29' 'de 56\l!lnbro ' de 
18li2.-Z'CJ<X~rias, I I ' 

Ninguem maus pedtndo ~palavra, en-
cerra-:se a d1scusaão e é approv&4~ o 
projecto. . · . . 
s~gumdo-se a d~,cuasllo dqS, additivos, 

silo ~mlos nppro:lllldos, cada_um por ~ua 
vez, menos os de ns. 10 e 19; que silo re• 
tirados pelos seus respectivos· auwreS". 

AJJI'CseAlaÇão de p•·QjeéltJ:!. ' ' 
SAo ltt.luij e vAô a imprlmrr os aeglrlfi-t 

tos prc•jec~oe- ' · :. ., 
N 320. .• 

A 2.• commi:lsào du íazeod&, a que 
foi pre~ent.o O re(jUdl imeuto dtl. lúuOIIl 
Francisco do Fr ... tas, ' contr~tallte• da 
COUSt!rVaçãO da ~.• O 7.• SúCÇÕdd .da">:'M· 
tra!.la da capttal a E-pera, paoa'o o!i.rh 
du ob~vr utlSta asse1ublua que sejlo .lfe, 
clara•las do ot~nbmo ed'oito as · mulcas 
quu lhe 1mp"'z a dirootl r~a .de oo~:à 
pub••cas, p11la mub:su~vo.ucia ,de ela~ 
S<~la:s t.le geu cunlr.iiO;cuosit.lera odo: ·l 

Quo o supplic.utt .. pr·ovou· com <loca-
meut<~:s de pessoas iusu.1>ei~.u; que,tan-
lu quau to era possi Yel, cooservou ... m 
bom estudo a par te da ref.,rlda eSII'I>da 
à que xe rt!fore o seu corHra1o do con-
liervaçãu, apesar d.u chnvas ~conSIIÜI.
tes e wrreuciaCd h a vtd<t:.; 

Que o:s duf.,•t.vs vurllicados pelos en-
ge.,beirt•S do districtu ~no de orJ~m hl 
qu'.! dulicilm~u tdse tiOd~rulo prevuutr na 
e,taçao cltu vosa; é d t! pareCt!r· que :<eja 
atleu t.ltda a petição do supplii!Unte, 
ado,.ta.ulo so o segulll e projuc~u. · .•• 

A a-semblea legislativa pl'oviocial 
de Mwas Goraes decrota: • 

Art. URICO. Fica o governo auw-
r isado a alliviar Man11el Francisco de 
F1o1taS da multa de l70$2~ô,que lbe!oi 
impu:sta pelu d1rectoria geral de obras 
pubhca9, como encarregado da cuuser-
vação da a.. o 7 .• secçõ~ da estrada 
de:;ta cap1tal â Espora, currespnn\leo-
tes nus trimestres de Maio a Ag.•sto 
du l&sO ll do Novembro de 18gl o. Fe-
vereiao de ~~~; re.tiluiudo as quaa-
Ltas que para e.se IIm ~nlt._o .Jdu des-
eon~ut.IIIS; r .. v. gat.lus us di~pu:.ições eol 
culrtr.rio. 

Sc~l:d das commissuo•, 29 de Sotémbro 
de ~~~.-Pui.cüJ, J. P. Xavier da 
Veiga. 

N . . 321. 
As com missões' du ~nderes e 2' "'ile•tn • . . . -:enda,à que for presente o requertmeo 

J • ' • • 



eut 
to de Jos•i V olnanc:o de Óod •. y Junior, 
pe~índo augmento de' pruo para paga-
~en tn do que dau á fazo9dà ;rovm-
çlal pela compra que ft>z de um •itio 
que foi do ex-admiDhtrador da recebo· 
dorla da Volta Grande, Ant.•nio ltila-
r :ode Paula C• elho; co,tuiderando: 

QJ.ae o aupplicaote pede u11icamente 
PSp&911ment ' de praso, obrigando-se 
aos juros de 6 X. na forma do contrato; 

Que ostaodo a ratenda provincial 
garantida pel._ byp .theca do mesmo 
s!'io, nenhum prejuizo de u i concos~no 
lhe pode provir: ~4o de parecer que a 
pr!)tençlo d•• supplicante dev.n ser at· 
tendida, adoptand•l·Se o sE>guante pro· 
jocto. 
. A assemblea legislati~a provincial 

de Miau Oeraei decreta: 
Art. unico. Fica Õ governo autor · 

sado .a fuer n'lvaçAo de contrato com 
Joaé Venanoio de Go.toy Junior e a 
conceder·lhe até 4 ,onoa de praso 
para Q pagamento, em duas prestações, 
do que ain.Ja· estiver este devendo A 
fuenda .proYincial, com juroi de 6 %. 
pala compra do sitio que foi do ex·ad· 
winidtrador da Volta Grande, Ao to· 
nlo Htlario de Paula Coelho; revoga· 
das a• Jispotiçõca em contrar;o. 

Sllla da~ comJnii~ões, 29 de Setembro 
de ig82. - Paâ$ão, Gustavo Penna, 
Jl•randu Ribeiro, Bias Farlts, JO(Jo 
Lui:r. J. P. Xavier da Veiga. 

N. 32-2. 
A commi~slo de iustrucç·Io publica, 

tendo presente <> rt!q ~eruneotu, q.uo 
fu a esra assembloa o cadadllo Joaq u1m 
Thom3t de Carvalhaos, pedindo para 
fuz~r exame das matarias quo cousti• 
tu?m o cur.;o normal, for.1 da cpoca 
dusignnda pAio regulamento o. 84, e 
tamllem a informação da iuspectoria 
geral Je instrucç4o publ ca, favora-
Vdl u seu p!didv; é de parecer que 
se adopte o ~eguinte p1 ojecto. 

A anemblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decr.eta: 

Art. unico. F.ca o governo auto· 
risado a mandar admittir a exame do 
curso normal o cidadllo Joaqu.m Tho· 
mat Cannlhaes, em qualquer occa-
siAo que o requeira o ref~rido citladao; 
revogadas as diapo~ições em contrario. 

Sala das cummissões, 28 de Setembro 
de 1882.-C. Se1ta, Dias F()l•tes, Tei-
roei,·a da M olta. 

~. 323. 
A a ~semblea legisbtiTa provincial 

de Minas Geraea decreta: 
Art. 1. • E' o governo autorisado a 

~aceder ao euaeuheiro I>r. Antonio 

ANNAEtlt• 

Pau li no Lilll po do Abreu ~ri,, ilogio 
p •r uovent( annos para a conatrucl;ll(l, 
u:so e go1.o de uma ustrada de fer ro de 
bitola estreita, que, partindo d~t ctdade 
de Palo!l oesllt . prvvtneia~ e passando 
pela de Paracatu, vá term1nxr no pvnto 
mais con venicnte da divisa entre elita 
e a ptovincia de Goyv.. 

§ l .• O priTilegto de que t t·ata 
este ~rt. comprehe!lderâ uma zona de 
30 k.'lometros para cada lado do eixo 
da hnba. 

. § 2. • No contrato que celebrar, ()m 
VIrtude da pr?Sente lei, 0 governo 
concederá ao. ~·to . engenheiro todos 011 
f,,y~res e prn•~leg los eetabelocidos na 
leg1slaçlo provto.ctal para as emprezas 
tle estradas de ferro, excepto aubve· 
çao peeuoiaria. oi• 

Art. 2. • · Fie4o revogadas as iJ· 
çõ JS em contrario. aspo· 

Sala das st»sOes, 29 de Set mb d 
1882 -ptegario, H . Sales . .iV!no rLa~ u;. P_~tXdo, c. ~e~ia, W1111cesluu, A. 
<J esa1 10, S. Ferraz. Joao· Lu '· V 
Cafe, Jose Rufino, N elsM ~~t·e · 
tzsolln, Sales Peixoto, Tei~ihi d~ 
Moll~. Augusto Velloso. 
. O :Sr. ,P,.esidenJe marca a ordem do 

daa seguinte e levanta a $eSSllo. --1.• SBSS.:\.0 EXTRAORDINARIA AOS 
29 IJE SETE.\fHKO DE lll82. 

PnesroENCrA w Sa. BAa,\o DR Coao-
li A N O .IH .. 

SUalllt\RIO:-O•·d~, do dt'a 'I d'd · · ·-n e a •• d ootalttllCa. - Observaçilea do S 0 
mo~d, V. Café, J. Luiz, ,\forot~uh'· 0 •!'· 
veroano do Reaeode.-P. am n 11 l>o-
G~dofredo S .. da Motta.-~ltt::': ao Dr. 
Q'llttOo lo.-tJ,.curso do Sr. l3arA~ d 0 do re-
ruandel .- Prolongameo 10 d~a 0 ~ Coro-
poldina a Piau.-01scur ' 1' • ~· Loo-
do Sr. X da Vaiga.-Pr':ro~ roq~e• unoolo 
- Oftlcio de J'a.ti~· -L· ora o Cald•e. 
d • >-• ICftDÇ& - fde • • o crtme.-Tuulo de oor : rtv.o 
minaoio de parocb,,. _ 'dcl~•1 hota.-Oeno-d h • . ' " I IYOa.-Eecol e p armaela.- D .. curooo doo S AI . • 
geae&o e S. Ferraz.- Requer.m::j · f'ul· 
A 's 7 horas e meia da noite o. (e. t 

chamada, acbllo·se presentes' 1 
! a 

deputados, f 1ltando com partiâ• S1'3. 
os Srs. A. do Amaral e M F ,>açao 

Abre-se a sessao. • 8~1 .tno. 
~· li~a o approvada a acta ·da 

ord1nar tu de hoje. sesslo 
ORDEM DO DIA. 

Medida$ de eslt.~tis' ica 
Entra em 3. • discu.sao ~ · . 

3, cnntendo diver~s med id prdojeoto n. 
t istica. as . e eJb~ 

O &r. Drumnrada-" . dente r ....A: ft.:.r. TJ ..,...,r. pr8:l•-• ~""" a ~!.ra. _para .ma•r á 
me:sa 11ma emenda ~o ar t. 1.. ®Ir~ 



jcc!Q n. 3, que se lh:lta em . discussão. 
Parte desie artig" correspoo.Je ao 

addltivo n. 8, ulfdr acido a esLe projec-
to om 2. • discii.S:IAO pelo uu~so digno 
colloga, o Sr. 2. • a'3cretario, addittvo 
quo consagra em ~~ o dusmembramento 
rte grand .. parte de turrltul'ioa da fre-
guezta da Jvanes1a, do município ern 
que teStao. 

O nosso collega, apresentand<? ~8 
additiN, como j11. tiTil uccui«o dó. fa-
u r ver ;i, ~- logruu vel-o pa:sssr em 
2. • dtscus:!Ao, p .• rq ue, por muti r os q ~~ 
nllo rum au ca,o ltuobrar, eu ollo me 
achuva entãu ueste rt~.;ontll; mas pro-
mo~tl à S. Ex.c. que, q uunHo· o 'projàcto 
fus:l6 ~ubm .. tliJ!,o a 3. • tli.:lcu~sào, eu me : 
aproveitar ia da occusilto p11.rll .1pr!l:!"n~ 
tar uma emen•la que, nau ooutr<trtanJo 
ninteuçâO: de.S:·Exc, viuS:te con:sagrar 
ao mesmo teml'o o restttbeluciroeuto da 
fregu .. r.ia da JOllDe~tn, partoncente ao 
rnuoicipio de ltabira, quo~ é tnu ulado 
em grande parlu de ~eu terr1 tortn pelo 
add•~• 1·0 do nobre deputado. 

Nao' mo uppo oi à parto desse addi-
tivo quo trausf .. r e para a r. eguezia de 
Draunas, do muni ;1p.0 de S. M.ifu"l• a 
fazenda de Antoo1u Sabino ·r ... rres, 
uma y.,z que S l:!:xc. nos d.sso e é ~as
t11nto o t..stemuuho do su:t palavra, 
quo es$e ctdadâ • por seu íntttnnet.l.io 
impetrn de. ta as~etnhlea ""sa tnedtJu. 
Ma~ "" n.siut é, bdm vr. o nubre colle-
gn q~o oiiu é b.1~taute o potl itlo de•su ci- 1 da.lllu l'ara quê n•• me.mu a ulltívo se 
CtJUS.1gre o du~mambramuutu tlü tt~rrt
tvrtvs ljUC u!lu COD·tllUtiiD (lllflO du Í<i' 
z~:n•ltt de que se trata. 

Cort.lato,c .. mu é o uusso hoo rado ccl-
legd, .teveudu coohe..:o~ quo o !'OU ud-
diuvo vro•jU IICil u IUUIIIC p;o quo tenho 
a honra d., rel'ru.-entar nesta o.;a:,a , cur· 
t v de q Ull 11. miuha 111 teuçuo é marchar 
do ttCCOtÔil com$. ~xo;. uu-tlls que~tóc~, 
eu e~p~rn que o honrutlu deputaJu acot· 
tar:"t a emenda quo vou ulf~rucer, fican-
do assim cone lladO$ us tut.e~~s,es do 
muuícipto de S. M•guel de Gua:thil.es, 
que S. Exe. representa, com os do mu-
nictpto que é vtcllmatlo pelu addtttvo. 
· A emenda é a St-guiule (lé). 

E' apoiada e ent~ a c tiiJUuctameole 
em díS..:US:!àO a seguinte -

E t11encla. 
No art . l,•sup11rllut•CI·~I}OS palavras--

com os Cl>rregus do Gu• V<UIO e Ularta. 
:::ala das s~~~:~, 29 tle Setembro de 

1882.-Drwno!lá. . 
Niu~uem wals pedsndo a palavra, 

fica a dtscuss«o adtada p~ra a sess!o 
segui o te, na forma do regunen to. 

fti 'Y .. 
Enlr.t om 3 .... db;cu;siio o projocto o. 

15, contuodO"igualmente diversas me-
didrut<le estalístiêa. 

E' ap'·inda 'e ··eo~ra cqnjanctnmente 
om dis·.ussao a seguinte-

Emenda. . 
No art. 4.•, orirle se dlz:-do rtnmM, 

ter mo tio So.rr~. dtga-se:- do ltambé, 
termo da lionceiçllo tio Serro. 

Sala d .. s .!!PS•õu~.Setembro29de 1882. 
-C ~stna, ·DrtUllq11Cl. 

O 8r. " ' e n nnclo Cbf'ó'- Sr. 
prusidt~nJ,e, htv.iiltÓ-me liOmeow para de-
clarar li ~.iJ.ue'jcoito a emen1la q"ue 
acabrt de•eer'~Jtàs'en ta da pelo nubre dé-
putudo. !"' • 

o::;,._ D1·"mona :- Mul to bom. 1 

: O::;,., V. C:ü(t! :-E~to ft~tendeiro,a que 
S. F.x. alludio, pedio-me quO' alcaoçailse 
desta asserÓbll!a a transfuro~ncia de soa 
fazunda .la 'rreguezia de Joaoesia para 
uma mais prox•ma do município de S. 
M•g6el de Guantnles ; e pedlo tamb4!m 
quo~ cum a r ... t!'lltla passem os curregos 
<111 Olur1a e Gervas~ . 

Pen -ei eu que estes corregos erAm 
partes lloponduntes da fazenda, e ' en~llo 

' flli'IOUiei O nddtLTV'o que acaba do ser 
cum\lu.tldo pelo nobre de(Jutado, onten-
duuJu-me com S. Ex. antes e na occasião 
dll a(Jrtsuolal-o, por deferencla para 
cum u nvbre collega, pois IU03lra v a-se 
Lllu zulo•C! du qualquer •le~ratqoe .. m seu 
UIUIII\:IIJIO. 

Eutt\v me disso S. P.x. que ossos ~r
rogus nllu eram lf_.trltiS :uljacontes da la-
z"'"la, o po•·ticitÍu nao I•Oohum acumpa-
uhul•u. Pvi~ bem, Jis~e~lho ou : como o 
IJI'••Jú.;to' j:i ostà r,,.t.,, para nâQ lnutlli-
sar-~e. apreseot.u-o n~sim mesmo, e V. 
Ex. em l~mpo vlfu•·eco~r!t uma emenda. 

Agora vfT., I'~Ceu -se o ca~1do du nubre 
de1•uta•IO a(Jresent.ar sua omenda, cumo 
elfo-.: l•Yam .. nte u fuz, e eu vPuhu lle.;lll.-
r .. r qUo! VuW vur elta, ma~ dust•jO•O qno 
du todo u OCCO í ndo S•·Ju :~ub...Jut' .uquelle 
niJ•so aullgu, que du pn.jdClO encarre-
gou mo. (il! uttu bem). 

NutglHHIII'U\Ji~uu a palavra, nc:a a di~
CUS:!Ilú tHhaua para a sussao segumte, na 
forma do reg1mento. 
~ntra em 3.• discuss~o o projecto n. 

18 t~;oalmeote contendo J í1·eroas medi-
d~ (18 estatistlca. 
o~··· .wo.-.o Lolz:-Sr. o residente. 

pedi a palayra paro mandar â m~AA nm:t. 
emen~la, supprimindo divers"a §§ dos 
arts. 1 •, 2.• e IV do projecto quo se 
acha om discussao. 

Quando se disculio na~tn casa o pro-
jenl.ll apresentado pelo nobre deputado 
res1denle nesta capitnl, que tran~faria 
da CrPguezla da Lngna Duuralla ;:ara o 
muoietpio de Ent•'e Rios a ri•zenda dtt 
chlad!o Joaqutm José VIeira, eu diS:Q 
que tioba ra!üas para estar de sobre. 

• 



aviso com 1)8 pedidos que partissem da· 
qaelle munlciplo. 

Com elfeite, Sr. pr&.~idPnte, o pl'(ljecto 
qun ~ acha agora em disco~ 4 a coo-
tlrmaçdo daquillo que eu ha't'ia ditl.l. 

E' a.~Sun que eu vPjo consignada oeste 
proJecC.O um11 ID8(11da que, a vret.exco de 
rectlflC<Içõoa de divlsall. nau Lem outr·o 
fim ser. lo prej u•llcar o mun1ciplo de Bom 
Fim e o munlcipio de S. José d'EI Rey, 
que tenho" honra de repreaeqtar. 

O Sr. Mo.retnohn :- O.Jlm olu é pre-
judicar. • 

o 81·. J. ,Luu :-A.S divisas, taes como 
se "cham traÇllda.~ ol!sse prójecto, s4o 
dispar&tarlas e atê llbsurda~. pois que 
ch.,.gam quasi dentro •la povoaçao da La· 
goa l>ou rad& ; e, compreheode V. Ex. 
que, r111ideote no muUJclpiu de S. Ju:$é 
d El Rey, eu de wo.Ju alvum po:ISO con-
sentir que mutílem-se &&~Jm .as Cregue· 
zias que comp<lém fltse muoic1plo. 

Quando, Sr. prtMII~bte, Uve·a honra 
de Callar pela prithltt,a vez: nesta casa, 
fiz ver ~ toda Cl'lfdqueza e slucerl· 
dade qual ríi.~u modo de pensa r rei a ti· 
vameol.e a estas medidas rle estatística. 

o Sr. Morel:osofm:- E DÓ $ todos o ap· 
pl&udlmos. o sr.J.Lulz:-Por que.Sr. presidente, 
conf..sso que ~10to p1•r alias certa a ver· 
l'llO •• 

o Sr. X da Veiga.- E tem rasllo. 
O Sr. J. Lutz. e se em absoluto ellas 

nlo podem ser consideradas ou cootlem· 
n'da• masmn como prejudiciaes, toda· 
vil\ é certo que as mais das vezes s4o 
i oc~oveoleotes e até odiosas. 

Ja vê, V. Exc .. Sr.presideol.e,que.pen-
saodo eu a~sim , jamais vir~a a esta trl· 
buna aluj.lllrar com o aux11io do m11u 
voW e de minha Craca palavra (ndO 
apolot.los) ou rnosmo Impugnar qualquer 
medida no~te sentido, de cuja iuutlll· 
da lo eu nau estivesse iotimau1eote con-
venci~o 

Entretanto, Sr. presidente. eu nllo 
posso tle mudo algum consentir que pas-
se e~ te prujocto tal como se acha cooce· 
bidJ: e coore:ISO que senti-me de algo· 
ma maoeh·a aorpreotlido quando vi 
que o apreseo ta v4o como atlditl v o em 
occas!to em que eu u.e achava ausen-
te e, por conseguinte, quandO' o dlstr ic· 
to que eu repr8lleoto o4o tinha nesta 
cusa uma voz que se levantasse em de-
reza de seus direitos. 

E'ltou certo que os o•.bres autores 
tleSI.e 11dditlvo, quando o apre$80tar~o, 
julgarlo talvez 4ue se tratava de uma 
simples recLítlcaçdO de divi~as, 8· nem 
podia se!' de ,outro m~do, por que do 
contrariO sor1a nma tal ta de cooslde· 
raçlo e uma deslealdade mesmo para 
com um collega, que procura tratar a 
todos com urbanidade e cavalheirismo 
(apoiados). 

f\SSIDI pois, Sr. presidente, conalde· 

rando !oteh·amedte ioeoóvebieole o 
projecto ta I co ruo se acha coocel.ldo 
YOU olferecer•uma emenda, que, e•pero: 
ser·A approvada pela assemblea. E' a se-
guinte (/é). 

E' apoiaria e entra conjunotamente em 
di$CU~Io a seguiol.e-

Emenda. 
No art. 1,• § a.•, oude se diz-com a 

denoruioaçllo t1e N. Senhora do Desterro 
de Entre !:tios com a seguinte di vi~a
e::nendt~-se--com as actuaes di v!aas-
aupprlmindo todas as palavras até ~ 
tf n: do periodo. 

Su pprimao;se os §§ 2. • e 4. • do art. 
2. • e § I. • do art. ;:1. • 

Sala das seS-<ões, .29 de Setombro 
de J8li2.-J. Lui•. 

08r. llloret.z8ohn:-sr. pre-
~adljo tt>, tendo 5ido eu o autor do ad· 
•litivo que se ncha em discuasao, e cuja 
~ui'vre•sao é agorn pedida pelo meo 
oh~liuctu coll~ga, que acabn de sentar-
se, nt111 pos•o ~el:~;rtr dt1 dizer algu-
10118 palavras JU~tlftcando a sua apre-
senruçlo. 

E' ello assignado pnr miro e pelo 
meo nobr~ coliegl\ e particular amigo,o 
Dr. Henr1quo Sala~. 

O ool~re deputado r esidento em Pra-
do~ ter1a realmente motiyo bastante 
de desgosto, !;& por ventura. om me-
noscabo . á sua .pessoa, que ~lias todos 
nós mutto con~tderamos, fosse apre-
senlaclo nesta ca.111 qualquer projecto 
t·elatl\'0 ao di•tricto que S. Exc. tilo 
dignamente represeota, n4o estando 
presen te na ca.•a. 

O 81·. ::ieveriano de Resende:-En 
lambem , nllo me achava p1'ell0nte, S?· 
unu, toma pro1.estaao desde logo. 

O St·. Morel;;solm: -Nem eu, nem 0 
nobre . C?li .. ga, que commigo assignou 
o. addlttv~ ~m drscus_.-.«o, tivemos em 
v1~ta preJUdicar os interoliSes do dis-
tncto •1ue os nobres deputados re-
presentAo. 

. O Sr. J. Lui.o:- Estou connocido 
diSSO. . 

O St·. M1l;etzsohn:- Nós apenas pro-
curamo$ llau~fotze~ uma necessidacle re-
clamadll pelo m?n1c1p1o do Ent re Rins ... 

O Sr, J Lur.r: -Nllo ba necossidado 
&!lfOJ?a! porque es~a~ d1visas ja estao 
d1~crumnadns. 

O 81·. M orelzsohn .... visto corno M 
seus hub~~ntes a llt·gilo cnm fundamento 
q~o ~s ~1v1sas actuaes nllo se achAo bem 
dncrum nadas. 

O ,St·. J: Luiz:- Estlo perfeitamen· 
te d1scr1m1nadas. 

O St'. M Qfelnohn:- No a4diUYQ alo 



ha uma so palavra relativamente no 
wunicipio do S. José, (Não apoiado <W 
S1·. J. Luis). 

O Sr. Seoeriano de Re.sende:-Pois 
ahi é que estA o dente de coelho. . 

O Sr. J. L uiz:- A medida é insi-
d.osa. 

O Sr. Morelzsohn:- E' injustiça do 
nobre deputado. NAo conhecendo eu 
pe1 feitameot{l o territorjo de S. José 
e o do Bom-fim , que o nobre deputado 
diz pretender-se anne:tar ao município 
de Entre Rios, e oao se mencionando os 
nomes desses dois muni.cipios, &u não 
podta de forma alguma prever •.• 

O Sr. X. da Veiga:- A boa fé de V. 
Ex c. fica sal v a. 

O Sr . . N oret::son .. que seria offen-
dor o município por V. lhes: repre-
sentado ... 

O Sr. J. Luis:-Fazemos justiça á 
V. Exc. 

OSt·. Moretzso/m ... mas agora novas 
informaçc)cs me s:to env1adas do mu-
nicipio do Eotre Rios, no sentido de 
ser emendado o projecto que ~e dis-
cute, o ou, em ve~ de aceitar 11. emenda 
suppressí v a do nobre depu ta do residente 
e:n Prados, offureço ou~ra,q ue acreditu 
nílo offendc os interesses dos muolci-
JHO< que S5. ExC!S. represenl<lo. 

Pode ser que ainda a medida contida 
na omeodu uão ~u.tisfaça a SS. Excs., 
mas a discussão trarà a luz e pude 
mut to bem ser que de,b maneira fi-
quem satisfeitos os interesses de ambos 
0 1 municípios. A emenda que tenho de 
vlferll{;er é esta (lé). . 

E~ta emenda torna-se nccessar ta, 
visto como no projecto ha lambem 
Ol'rOS, quo só por esta forma podorao 
ser sanados. 

O ~r. J. Lui;:- A emenda é a re-
producç4v do projecto. 

O St·. Jl! o•·et:so/m:- Eu apenas 
:rato dll salbfazer us desejo~ dos ha-
bittmtes d'aqut~llo muoic1pio, quo. se 
queixllo com rasllo de não terem dtvl-
sas regulares. 

A casa, porem, resolverá o que en-
tender melb.or, res~ndo-me a certe~a 
de ter cumpl'ido um dever. (M utlo 
bem). . 

. E' apoiada e ent.ra conJunctamcnte 
em discussno a segmnte- · 

Eme11lla. 
Offereço a segumte emenda ao pro-

jacto em discussão. 
As diví>as .io Curralinho, ora P.er-

tenc~nte ao município de Entre Rto~, 
aao as seguintes. Prinçtpt!o no Rto 
J,"arâ, onde faz barra o carrego da . 
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Arêa, e por este acima ao alto, chomado 
Cabeça !lo Pedro,ao espigílo'<lo Maq.ba-
bello, em rumo direito á serta,do Ti-
noco, desta à serra ~da Galga e Ce)>ol-
la atá o morro da Boa Vista · sempre 
aguas vertentes parao Par{l)io morro 
da lloa Vista, espigão mestre al4 o alto 
do Jacaraodá, 'e seguinqn ppla.fJilrra,das 
YCI'tentes até á fa~eoda aa );tes~Ol\ 
pelo ospigllo que divide. as fazend4§ !la 
Ressaca e Mutuca, e do esfJiglto até o 
carrego que d'ahi verte, e d'e~t.e atá o 
r io Bramado, ficando tamboru perten-
cendo a este muoiciJ.ti\) ,as fazen!las de 
André, hoje du tenente coron,el Máooel 
Ferreira, e a de !oiio.José de h11randa. 

Os limites entre os muoicipíoa de 'n-
tre Rios e Bomlim sertlp: da fazen~ do 
Campo Redondo ao alto d'Q Jacarandá; 
con!oinuando pí:J.o C$pig!lo niesfre, ~gu~s 
vertentes para o rio S. Matb,tt~ até o 
uho do Garcia, deste ao mesmo r'ibei-
r:tu até o ·rio Paraoptlba, co)l)prehe9-
dondo o territor io de Entre Ltioll' a''lneh- ' - . . ma fazenda do Campo Ràiloudo, 'a "dos · 
Vaze~, Pudra rle Cevar, Mattoslnhos e· 
Samambaia. 

Fica elevado á freguezia, 'com a de-
nominnçllo de Nossa Senhora do Das· 
terro de Entre Rios, o distr1cto da Ca-
pPlla Nova do De-terro,do termo rle!En-
tre R·o~. A dlv1sa de$ta frl'gl!eZhl pr in 
eip1a no Rin Pará, onde fat barra' O oor-
rogo d' Ar~. e por este acima no altn 
chamado Cab€ça do Pedro, ao espiglln 
do Mao Cabello, em rumo direitn á ser-
ra !lo Tinoco, desta á ~rra da Gal'ga e 
Ccbolla até o morro da BOa Vtsta, 
sempre aguas vertentes para o ParA; do 
morro d1.1 Btta V1sta, espigllo- mestre até 
o nho do Jacarandâ e de~t.e ao· carl"'gt> 
da Samambaia até o l'ibeirAo dos Maias 
(n!l fezcnda do tenente Lopes), e )lor arte 
nba1xo até á Ponte 1\ova e desta •pelo 
carrego do Taboado até á Cachoeira de 
cima do mesmu corrego e deste ao Mcl'r-
ro Grande da Pedro, e deste ntõ 11. ser-
ra da Hocaioa, aguas vertenles até o 
alto do Cunha, deste á Snmamb11ia, 
desta ao Jacarandá, deste ao Campo 1tl:-
dundo até ás diYisas do R1o do Peixe e 
Passa 'l'empo, onde teve principio. 

Sala das sessões, 29 de SeU!Qlbro do 
1882.- M cn·elzsohn.. ,1 

O Sr. Seve ranno d e R~
•ende:-Sr. presidente, maisdo uma 
vez,occupandoa a1tenç4o da a~emblea 
q aestões desta ordem, tenll.o. (e1~ vér a 
inconveoieocia da crea<.(âo de novos 
município~ (apoiaclo1), que~ não~t:!ln• 
do se coostit tnr com tercitorio su cilln-
te, tendem necessariamente ·a d O· 



Mô ~NI'WA~8. 
"-'- " , 

volverem-se â custa d s municípios que O S1·. João Lui.::-Apoiado. 
lhes flq&o nsinhos: O Sr. Seoeriano ck Ruende ... . quo. 
::.O Sr. Moret.nohn:-Ode Entre Rios conhecendo de• perto os- territorios, quo 

nlo' está nesse c.so. ··· o munic pio de Entre Rios quer cha-
0 Sr. Sev.eriano ck Resende:- D'ahi mar a ai, se oppóem·.:a Isso com todo o 

roaultao·estes pedidos-lmpertinentllt';que empenho. · · . · 
vAm • todos os dias â ~~~rnblea, vor Sr. presidente, a principio as preten• 
parte desses múnicipios pequenO!, dese· ções de Entre Rios apparociam -a dei!-
josos .de anoexare'm ao seu territorio coberto. Nao tendo, porem, conseguido 
(raguezaas de outros que os cercam... os seus desejos, procurou vencer as diJ· 

O Sr: . . MoreLnohn:-NAo se trata ftculdades, nao trepidando mesruo em 
dis~o. · · lançar mao· de meios capciosos (n4o 

O Sr. Severíano ck Ruende ... e a apoiadO$). 
consequencia é reduzirem-se a muntci- O Sr. C:. Sena:-E achou deputados 
pios .do~ .aegunda ordem aquelles de que quo se preatusem .... 
~e desmembram freguezla~. · O Sr. &il~i<mo de Resenàe:-us 
·, O Sr. G. Pennn:- Reduzidos a ver· meus nobres collegas, autort~s do addi· 
da-loiras republ icaa do Andorra. tivo em dtscussao, estAu longe de quãl· 

O Sr. Severiano de Ruenck:- Re- quer suspeita neste s&nt ido (apoiados); 
du&ldOs a' pdiores condições que as des· por<~m foram illudidos em sua boa fé e 
eu.republi.cas, a qu' se -refere o nobre bt , ll.luit·Jfacilt.nonte,porqueUiuconhe-
deput'\d<1, que me hcJDra com seu aparte, cem aquelle tdrriturio. lJirigi.-s.t-lhes 
es, es m'Unicipios. depauperado~ por tal um pedi.du que, à primeira vi:sta, pare-
turma; Dfo podem nem ao menos sus- caa muato rasoavel, pois tratava·so, 
tentar oa empregados do Coro. sugundu diziam, unicamente da ~imples 

law disse eu, . ba· poucos dias, tra- deauaauçAo de limites de municípios 
tando-se de uma pretençllo do muni· e U•~es di~1incw~ cullega~ nAo podiaO: 
cipi.o de Campo Bello,identica A du mu- acredil11r que nesta demarcaça~ fdsse 
11icipio de Entre Rios, ora em du· occuha um • med.tda insidiosa, aconse• 
cus~ao . lhada pela ambição e no autulw de tâ .. 
, Pronunciando-me contra o projecto, Z<~r doaapparecer do municlpio de S-
qoe a. discute, parecerA a roujtos que José d'El·Rey dua,j freguezaas, e im. 
nu&ro. má vontade para com aquelle portao te parte do município de B:>m 
novo mupicipio... Hut. 

O Sr. Morel.uohn:-Ninguom sup- O Sr. Moret.;solm:-V. Exc. está 
pOd . isso de V. Exc. ouguuudo. o St·. Seoeriano de Resende .. . onde O ::r. Severiano de Resende:- E' 
aliu tenho bons antigos e parentes. oxactaroente o qu~ se dA. · • 

Desejava poder attender, Sr. presi· O Sr. Morel_osolm:-Duas !regue-
dente. a eilal sympathias, a estes sen- zia,t 
&~mantos do coraçilo; poro.o, teuho o O Sr Seoeriano de Resende:-La-
dovor de pugnar pelos intere~do di9- g11a O.,urada e Lago; duas freguezlas 
tricto que r .. presento nesta a:~sembloa. que 11allsam para Entre J:taos, a vlgurlir 

O Sr . .Drumo~:-No que faz muato l.iies demarcações; ficam do fora unica-
bom . mente as puvuaçO~s em campu arado, 

o Sr. Seueriano de Resende:- Sr. c~mll a:rvore se.m fulbas, porque as di·. 
presidente, 0 munacipio de Entre Rio! vt~as estabelecadas nesse additivo "Ao 
nlo é de hoje que lança suas via tas so- até i fronteira dos arraiaes. • 
bro os muniaipios que o círcumdam, Ora, ja se vê o intento daquo',los que 
com olhos avidosecubiÇOtOs;nloédehoje m~oduram. tal det~arcaçAo ~ • .& ra O$ fi. 
que d'aUi partem pedidos con.stantes m1tos de l!:ntre Rto~. dew:arcaçAo que 
para que esta auemblea augmente o nll? me. parece n~.ssa.:·ia, Tisto como 
seu t~rri torio, com ·detrimento dos mu· exaate Ja· e sAo huv.tes naturaes 0 es-
nacapaus de S. José d'El-Rey e de Bom· t11belec1dos por lei.. > 

fim . O Sr·. Drumonà:-Eu voto com ·v. 
O Sr·. M oretzsohn:-E nada tem Exc. 

conseguitJo! <? Sr. Seueriano de Resende:- Folgo 
O Sr. Seueriano de Resende:- Tel-o- mu1to de ter V. Exc. nos && occus:ao .3 

hia conseguido, s 1 ponenlura,· nesta meu lado. 
oecuiao. u 6.• districto nlo ti•esse . Em Tista, pois,destaa raaões, Sr. pre• 
·~ui refrUOQtantel lmmediatos.... 11deote, me f&reço 4Milec:••ario aio R 

• 
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gar-mo om cons idoraçlles sobro a ma-
teria. 

A.dopto a emenda suppreuivn ofl'ere-
cida ao proj'!Cto o voto contra a sub-
stitutiva, que é agora apresentada pelo 
autor do additivo, apesar do dizer S. 
Exc. que a emenda é melhor do que o 
soneto, consultando os interesses do 
Bom Fim e de S. Joié d'El-Rey; porem 
vindo de Entre Rios, eu t.enbo muti vos 
para desconfiar della.-c Timeo IJa-
n47S et dona ferentes. ,. (Muito bem). 

Nioguem mai' pedindo a palavra, 
lica a discussao adiada para a sessão 
seguinte, na forma do regimento. 
Pagamento ao IJr. Goclo(redo S . da 

Motta. 
E' approvado em 1. • discuniio o 

projecto o. 176, quo manda pagar ao 
Dr. Godufredo S. da Motta vencimentos 
atrazados. 

(O Sr. B. de Co1·omandet deia;a. a 
cadeira da presidencia, que é occu-
pada pelo Sr. V ice-presidente). 

Alteração elo regimento. 
Entra em 1. • discussão o projecto o. 

290, que altera algumas dispu~ições do 
regimento ioterou-da assemblea. 

O Rr. Dariio de Cororoon-
dei:-Sr. presidente, tendo a expe· 
r iencia ooa mostrado que existem al-
guns defeitos no nos~o regimeot~ . en-
tendeu a commistao do pol1cia dever 
f Jrmular um projecto, que, alem de 
cJrrigir esses defollus, se1·vi.~se de base 
par.1 uma discuíl:lâo ampla, em que a 
assemblea pur auas lU%11$ potlesse aper-
íeiçua.r quanto fosso possível as leis 
que nosro~gem ,supprindo todos as faltas 
que por ventura tenhao escap11do á 
commissAo. O prujectu é o que se acha 
o.n d•scussto e quo passJ a j ustilicar. 

Diz o art. 1.•. 
f Na veriflcaçllo dos poderes não é 

permtttído tomar-se conhec1mento_ da 
"'leição do deputado, que nilo esttver 
presente • · 

A assemblea comprehendo racilmen-
t d a conveoieooia que resulta desta dís-
posiçl o. . 

NM sessões proparator~as, em qne se 
trata principalmente do reconheci-
mento de poderes, pode coosti tuir-se 
uma maioria de occasiAo, dt~ sorte que 
n legitima maioria se torno minoria; 
e como t.em sido praxe conhecer-se 
da vahdue du eleições dos deputados 
ausentes, essa maioria illegit ima podo 
fazer depurações, caasar os poderes 
aos eeus adversarios, que, ausentes, in-
defesos, verlo sua O&Ull& correr á reve· 

• • 
lia, som poderem interpor o menor re-
curso, flc:.hdo dest'arte completamen-
te burlada a opioilo publi~(apoiadós), 
a livre expressao da vontade da oaç'ao. 
(Apoiados). 

E' .purtaqto,de sllmlllJl vantagem que 
nas sos~IJe$ preparator1as a assemblea 
oa.o possa tomar conhecimento da va-
lidade do um d•ploma, sem estar' pre-
sente o seu po>rtador, porque ello defoo· 
derà os seu~ direi lO$ e nunea ·mais se 
poderá formar e~sa maioria de oeca-
sillo para expellir o verdadeiro depu· 
tado e dar entrada ao portador do um 
diploma falso. 

O Sr. DI'Umotld:- lsto 6 garantia 
para ambos os partidos. · 

O S1•. Barão ele Coromanclel:-Sem 
duvida. 

O Sr. X. eLa Veiga:- Seria conve-
niente prevenir a hypothe.se de uma 
du(.licata. 

O Sr. IJrumond:-~a 2.• diseosslo. 
O Sr. iJarão àe Coromanclel:--Dis-

põe o§ 1.• o seguinte: 
« A veriOcação de poderes, mesmo 

depois de ínstallada a ~semblea, nlo 
depende do numero legal de membros 

• • 
prt~sen tes que so e:uge para que possa 
a assemblea funccionar em sess!lo ordi-
naria. • • 

Esta disposição tem, como as domais, 
facll justiticaçao. 

A assemblea p~do reconhecer 21 ou 
22 deputadus e ínstallar-~o. visto que 
está verificado o numero legal exigido 
pelo actu add•cional. 01as depois adoe-
cem 2 ou 3 del'ul.lldos e a assumblep. 
não !'Ode mais IUJlcciunar em so,sâb 
ordiouru\. Eotretanto,aprt:Seut.4o-se ou-
tros deputados, portador~ de diplomas 
para serem recoubecidus. Si nao hou-
ver a faculdade de se proceder a e~ta 
reconhecimento •ndependente do nu-
mero legal, fica n a~semblea privada 
de fuoccionar e esses deputados preju-
dicado3 nos seus direitos, até quo so 
reuna numero legal. Pode mesmo dar-
se a hypothese do ía.llecerem alguns 
dos deputados reconhecidos, doa q uaes 
depende o numero legal, e assim ficar a 
MSemblea pr1v11da de funcciooar du-
rante uma legislalura. 

Eoa a rasll.o porquo eu e~tabell'ÇO este 
princil'io-que ainda mesmo depois de 
instaJiada a assembloa, o roconhttciráeo-
to de diplomas nao dependa do numero 
legal. 

O Sr. Drumond:- E' uma medida 
acautelad .. ra e cunverrieuto. J 

O Sr. X. da Veiga: - E cODSlll·me 
11ue ha precedentes! 

• • 
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O Sr. Bartio d~ CororrnJndel: - Ra, 

mas o regimento nlo autori.sa. 
O art. 2 .• é Oi&gUinte. 
c Fica revogado o art 183 do regi-

mento interno e restabelecido o§. 12 da 
retol ução n. 2379 de 13 de ·Outubro de 
1877. ,. 

Eshart. 183 da reaoluçlon. 15, que 
é o nosso regimento interno, dà ampla 
l•culdade para ofl'erecer-se additiv<.~s a 
qualquer projecto em 2.• discussão, lo-
go que contenhlo materia aoologa ou 
identica. 

Os nobres deputados silo testemunhas 
dos ab11sos a que uma semelhante fa-
culdade pode dar lugar. (Apuiados). 

Ksta disposição, alem de inconstitu-
cional (apotaaus), pol'quo permitte que 
aejlo convertidos em loi projectos que 
nlo passarlo pelas tres discu~ões de 
que trata o acto addlcclonal (apotados). 
dâ lugar a sorprez.as e a que a a.'!Sem-
blea multas vezes vote inconscientemen-
te medidas alias imvortantes. 

Eu tenho visto vutar·se aqui como 
additivo, sem o menor exame, sem a 
menor rellexlo, até estradas de ferro, 
em que se compromettem de modo ex-
traordinario as finanças da província. 
(.tpotados). 

Para acabar com este abuso. eu resta-
beleço a resoluçilo de 1877, ja 1·eferida, 
a qual dupõe que nlo se poderà otft~
rocer a um projecto nenhum adJit1vo 
que, separado, Curme urna só proposiçlo 
mstlncta,independento do projecto prin-
cipal. Permitte, poren'l,que um projecto 
ja approvado em 1.• dldcussllo seja of-
ferecldo como additlvo a outro que es-
tiver em 2.• discussao, comtanto que a 
aua materia seja da mesma natureza, 
e que o seu appresentaote requeira 
nrbalmente ao presidente, v1ote e qua-
tro horas antes da discussão respecuva. 
quo o considere oa ordem do d1a como 
adllitivo ao projecto principal. 

Comprebende a nssomblea a SAbedoria 
desta llisp•Jsiçllo. Ella' faz com que a 
medida sotrra sempre as tres dlscudSões, 
desde que exige que ao po~sa ser olfe-
recido como additivo um projecto ja ap-
provallo em 1. • discussllo, e, alem disso, 
evita a aorprez.a, p~~rque determina que 
o deputado requeira vinte quatro ho-
ru antes ao presidente que considere a 
sua medida como addtivo para ser dis-
cutida oo dia seguinte. 

A vantagem desta disposiça:o é intui-
tiva. 

Diz o§ 1. • : 
c Os pareceros do commissllo que t.er-

mioarém em forma de requerimentos, 
projectos de Jeu ou de resoluções. se-
rio apresentados na hora designada 
para apre>eotaçlo deatas medidas e 
' erlo o mesmo and~mento q,ue ellas, 

A cónímlssa-o :nserío esta cl is~sição 
p:&ra tornar claro e terminante o pre-
ceito regimental, que alias se deduz de 
tudas aa roJOluções cooa&1tutavas do 
uosso regimento, mas que nesta par t.e 
furAo mal ioterpretadu pelo Sr. Joa-
quim Cypriano na conrolidaçllo daa 
mesma~. Nilo ha, pois, iooovaçllo. 

A segunda parte do paragrapho uni-
co diz (~) : os requerimentos assim for-
muludos terão immedi11 ta discuwo, 
nllo sendo comprebendidos oa classe 
élaquelles cuja discusslo é reservada 
para os sabbados, 

T11mbem oeste ponto nenhuma in-
novação se índroduz; como sabe a casa 
des~e que um pareêor de commiss4~ 
termina em forma do requerimento é 
logo submettido â d1scusslo, como ~u
tru q~alquer requerimento de simples 
expedaen :.e. 

E~ta é a pratica constantemente se-
g~ida;_ ,mas que se deve firmar por uma 
dt~pos1ção clara e terminante para evi-
tar-se duvidas, que, entretanto,podem 
surg•r da furma porque se acha re-
diiida a consolidaçilo. 
~ projecto é incompleto i reconlleça, 

!flUitas outras lacunas na noasa lei 
10terna. 

Eu quize:a, !?<'r exemplo, que se cer-
casse de mar.~ d•fficuldades, de mais ga-
ran~ias a creaç~o . rle toda e qualquer-
mewlda ~e estathtaca (apoiados), par 
que sabet~, Srs , quo si\ o esse~ os ca.-
chopos o~de. vae na~frogar a assem-
blea provmctal (apoiados) todos os an-
uo~; é o que faz a asseml.tlea provincial 
do$cer da alta posição em quo se deve 
c .llocar (apoiados) para entrar elllJ 
qutiStlunculas (apoiados, mutto bem.} 
pondo o povo se~1pre em alarma ct; 
sorte que elle Ja considera a re~ni;\f-' 
d~ a.semblea com o um posadelu (apcria-
àiSsamo) .... 

Vo.;es : - .E' exacto. 
O Sr. B . de CororrnJndel po· 

ceia que delle se faça "' rque re· 
stante, como na reathJ!éJ~ ~i uete COJI· 
(Muitos apoiadas). tem feito. 

Peço, portanto. aos m h 
collegu que pensem sr e us o orados 
e na l!.• discussão oi". Jbre esta mataria, 
quo entenderem -•<~ reça m as emenda. 

t · 1 • no caso de remediar es o ma ' que ar,vi$tl\m a creaçoil dest.as 
medulas com a PI'Aclsa garan aia, ira 
que a a~el".,blea provincial nao Jte a 
coostao~e .oeote a alterar a esta ti t.J 
da prov·,ocia. (MUito bem : muUo b:.,:;: 

0 ~r. Drumond : - Nessa parte otto ÇQr..cordo com v. Ex. 
O S1·. B. cte Corom<~nctel : - Julgo ter 



justHicado o meu pn>jecto. {l'er{ella-
mente). 

Eocerrada a dlscuss!o, é approvado o 
projecto. 

(U Sr. /Jm•llo ele Co1•omandel occupa 
de novo a caaetra ct4 presidencta). 
Prolonqanumto das estradas Leopotdfna 

e Puzu. 
o Sr. Xavier da Veiga requer urgen-

cia p.Lra apreseotar um requeriment.o. 
A casa concede a urgencia .. 
O Mr. Xavier da Velga a-Sr. 

prosideote, a assemblea provincial, na 
presente sessllo. acha-se como que' sob o 
peso de questões gravíssimas, que se 
prendem a magnos interesses da provin-
cia. Interesses de presente e mteresses 
de fu\uro. Retlro-me às questões de as-
tradu de !erro. 

A este respelt.o leio no relatorío do 
digno dírect.or das obras publicas, ao-
nexo ao do Sr. Dr. presidente da pro-
vincia, os seguintes trechos (té). 

c Ra um bem elaborado trablllho so-
bre a vlaçlo ferrea da provlocla, para 
o qual chamo a atteoçào de V. Ex. 

« Foi fu1to por meu illnstre autecl!s- . 
sor, o Dr. Mode!l\loo Augusto de As~ls 
Martins, e apresentado ao Exm. govérno 
com o00clo de 6 de i)ezembro jlrUXImO 
passado. Ahl eocilntram-se naaitus e.cla· 
recimeotos sobre cada uma das empre-
zas . .. etc. • 

Infelizmente, Sr. presidt'ute, esse 
t rabalbo,deste modo Louva do pelo hon-
rado Sr. Dr. director das obras pu-
blicas, nllu nos foi pre:ente; 11 eu de-
ploro stnceramente e:ste facto, p~r
quanto deposito no autor do alludtdo 
trabalho a mais plena confiança ... 

O St·. S. F erraz:-&' utn engenhei-
ro mui to dlsuncto. (Apoiados). 

O Sr. X da Veiga .... ja quanto â 
sua cap&cidade _porlis~ion~l, j.a em re-
lação à sincer1dade' e 1ntetreru de 
seo caracter. (Apoiados). 

•·" porem :Sr. presideote, para la-
"' • t b . I xnen~ar que a assem lca provtnc1a.! na 

d iliberaç.êo sobre ~s questões mte-
re~~aoti.aimas de VIação ferrea, nao 
seja ~clarec1da co~ este estudo dll 
u o distincto profiss1onal. 

Por sua vez, o actoal director de 
obrai publicas (a?.. acerca _desto as-
sumpto, ent re muttas coos1deraçõe~, 
a seguinte, que vou le~ e .que nu 'oo 
tdlator io elle procura JUSU!Icar. 

c Penao que, ao menos p~ r algum 
tempo nllo dovem ser autor1sadas no-
vas esÍrad&a de ferro com subvenÇllo 
ou garantia de jurll~· • . 

Sr. presidente, respe1tandu quanto 
devo a OJ!iniao do Dr. dtrector das obras 
pablica~ exarada no trecho que acabo 
~ ler, ~ao levo ~o longe a minha 

timi~ez om .relação a este aSSI!I.JlP.I~· 
E certo qu~ temos.na província UDVt 

vasta zona ja perfeitamente CÔMul-
tada, relativamente á v i ação ferr~~&; 
mas, se algu.os dos pfOJectos apre-
sen~atlos á a>.SOinb.lea n.a pr~ente ses-
slo tr~totao do desenvolvimento da yja-
forrea p essa parte ja servida, h~ Ofl· 
tros . que vers~u spbre ~ prolongamento 
de ltnbas II.XIS~Otes, ,lSCO e, que ten-
dem a bene6c1ar J;tqvas e Qll\iB v~w 
reg•õea aa provil).clo, absol,l.ltl\ro.Qnte 
de~J!rO~idas ainda desLe gt;~!lde me~, 
lhurament.o. , 

Entre e. tea projectos, Sr, presidente' 
destacam-se pela sua magnitude o 'itn: 
portlloocia, pelas co,nsequencias que 
dolles se der1vam, uma vez adupl.ados 
pela assemblea, aqueUes que ve~am 
sobre o prolongamento da estrada Juiz 
de ~·ora ao Piau até á cidade da Pont~ " 
Nova, e. sobre o mesm!) prolongatnilltO . 
quunto a estr~da da Leopoldina, a par-
tir de S. G11raldo. 

Au1bas e~JfoS 11,1edidas estão consig-
ltadus em projec.tos que J&.ao acham 
em 2.• discuss,ao. 0ra, V. E:tc. com-
pret.ende, é do 1. • inLuiQllo, Qu,e a as· 
~elllblt~a provincial, som aacrttlcar grn-
v .. s mtereS$o!S e sem atirar-.se 4 11\'en-
tur&s, que nâo se concíliaru cum a ~ua 
prudencia, com o "eu pa&r1oti~mo e ,;a. 
bedu1 ia, uáo puder!t decrut..r ao mesmo 
tempo o prulungamento dessas dua.s 
emJ!rez.&i para um ubJecLivo comm um, 
quu é a c1dade da Ponte Nova. (Apoia-
ctos). 

A simples observaçllo de quo a ci-
dade da Ponte Nova â oujscttvu com-
mum para as duas emprur.us 1110 ques-
Uto, du Piau e Leopollhna, deve w,. 
tormmar por pane da a~emblen a re-
jeiçao de uu1 dos prujectos, sem o que 
S4!r4o sacrificados os inloi'USSes da pro-
vtncla e compromen ,do o sou futuro 
6oance1ru. (Muitos apoiadas). 

Para ev1tar o.s mtiles, quo natural-
mente se denvarão de uma resoluç4o 
tomada impr udentemente, vou offorocer 
à consideração da assemblea o segui o te 
requorimonu>. ( JA1• 

Utna vot adop!.l!tloesterequerímerilo, 
u evitarA a possibilidade de um erro 
gravi5simo por pa .. te da assemblea, 
qual a decrelnçâo de ambos os prolon-
gament.os. 

A pref11rencia concedida no mais 
vantaJO~o. eis o d v o a q u.e devem vi· 
s.1r ps nussus esforços. · 

Não quero abusotota.mente, nem de-
vo, nQ presente debate, entrar em 
apreciações quan10 A preíerencia doate 

• 

• 

• 

• 



ou d'aqaell~ projeoto; abstenho-me 
muito de lnda.stria de enunciar qual-
quer"' conceito neste sentido;· o que 
desejo é que ambos OS projectot SI3JAO 
remettldos As' commissOes reu'Oidat de 
poderes e obras publica~. que, 'confron-
t~tndo-os e f<~zt!ndb nm ~tudo detido~ 
calmo, 'fenba olf'ereeer • consideraÇllo 
da assemblea, como fraeto de suas la- · 
cut.raçlJos, um projecto em que ae es-
tabeleça a prefereócia, sobre a qual u 
debate ~erl oppcrtuuameDte instituído. 

Creio qae nada ba mai~ prudente e 
con'f8ntente aos interesses du provín-
cia do que o alvitre que motiva o meu 
requerimento. 

Por laso1 espero que • a casa o adop-
tarA. (Apoiados; mu1to bem). 

E' apoiado, posto em di101W11o e 
sem debate approndo o seguini8-

Rtqt#r-ime'ltto. 
Reqaeire que os projectos ns. 240 e 

276, relativos ao .J!roloogamento, até 
Ponte Nova, das estr~tdas de Cerro Leo-
poldina e Juiz de Fora ao Pu1u, sejAo 
remettidos u oomn:iiaslSes reunidas de 
poderes e de obru publicas, par& iu-
terp •rem parecer com urgencia, indi-
cando qual dos ditos' projectoa mai.s con-
vem aos intenmes da pro.-incia. 

Sala das sessões, 29 de Setembro de 
1882.-J. P. Xao~ d4 Veiga. 

Professora ·de Caldas. 
E' approndo em I. • diaousslo o pro-

j 1010 n. 181, que autorisa o governo 
u mandar submetter a exame de cartas 
m~tterias, perante um • commissao, a 
profea~JJra de Caldas, D. lo'r&ncisca 
Hooorit dns Reis. 

Officio ele justiça. 
E" :tpoiado eu• 1 • di~cu~~o o pro-

o. 215, que re,·oga a lei que reunro 
uo 1. • n ufficio de 2. • tabelliAo do ter-
mo do SaJramento. 

Licença. 
E' approvado em l.• discussllo o pro-

jacto n. 301. que autorisa a concessAu 
de um 11nno de lice.nça ao profetsor 
Francisco Lourenço ria Costa Garcez. 

EscritJdo do crime. 
E' ao provado em 1. • discuss4o o pro-

jacto n'. 189, creando um officio de es-
orivAo do cr ime no município de Bar-
bacena. 

T 1lulo de norm4lisla. 
E' approvado;em 1, • díscussllo o pro-

jecto n. 255, que autorisa o governo a 
mandar upedir titu lo de uormalista ao 
proCessar Benjamim Senrlanoda Siha. 

DeMmÍ1klçdo de parochia. 
Entra em 2. • diacusdo o projecto n. 

4)9, declarando que a Creguezia de Nos-

u Senhora do Desterro 1e 41eoominarâ 
parocbia de S. Sebastilo do Curral. 

S4o lidos e apoiados os teguintet ad- • 
dJtiYOS. 

N. 1. 
Art. un,ico. No art. 8. • ,~a , lei n. 

1676 de 21 de Setembrq de 1880, no 
lugar em que se lê-Barreiro-dig&-SB 
- Ubaaeiro. 

S. R. Sal& du ~euões, 29 de S&-
wmbro de 1882.-..V enelio :BitNo, s.n-
ta Cecilia. 

N. 2. 
A parocbia de S. Joio do Saassuhy, 

do t.trmo de Suassuby, p,s~rA a deno-
minar-se S. JoAo Evangelij,ta.

1 Sala das sessões, 29 de Sôtémbro de 
1882.- v. Café. 

N. 3. 
Oft'ereço como addltivo o projecto n. 

315. 
Sala d:ll aes!ões, 29 de Setembro de 

1882.- X. ela Veiga. 
N. 4. 

A comarca do Sapucpby J!assa a de-
nominar-se coml\rca de Lavras. 

Sal~& das sessões, 29 de Sétembro de 
188·~.-G. Penna. 

N. 5. 
Art. 1. • A cidade de Tamanduá 

passarA d'ora em diante a ser denomi-
nada ..... cidade de ltapecerica; revogadas 
as disposições em cuutrario. 

Sala das sessões, 29 de Setembro de 
1882.-Lemos, Nelson. 

N. 6. 
A parochia de N. S. da Victoria de 

Ferros se denominarà-Paroohia de N. 
S. do Rosuio de Ferros. 

Sala d&$ se~sões. 29 de Setembro rle 
1~2.-Drumond, Lemos. 

N. 7. 
A comarca dv Paraoabyba passa a 

denominar-se-comarca do Araxá; re-
l ogadae as di,posiçtJes em contrario. 

tinia dns sessões, 29 de Setembro d11 
1882.-A . Cesario, Olegario. . 

Eu?orrada a d scumo, é approvado 
o proJecto. 
s~gu indo-se a dbcusslo dos additi-

vo•, s!o approvados os de os. 1 a 3. 
Entra em discuSSio o additiYO n. 4. 
Dc?pors de al~umas considerações do 

Sr. M. Fulgenclo, pedindo explicações 
que silo satisfeitas pelo Sr. G. Penna: 
encerra-se a discussão e é approvo,do 
o addit ivc. 

S4o igualmente approvad~>S os do na. 
5, 6 e 7 e pas,. o pNjecto á 3. • t!:.O-
cu.a1o. 

Escola de plaarmacia. 
Entra em 2.~ diliCIUslo o art. I,• - . 

• 
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do prnjacto , que reforma a escola do 
pbarmacia do Ouro Preto. - . 

O llr.J Manoel F ulgen f".Joc-
N!1o temos o seu discurao. 

O 8r• 811vel!lt.r e Ferra:or.: - • 
Sr. pres~énte,' o nob~e tlep~~do, que 
acaba de fallar ,f~ 11lgumas consídera-
çoes sobre a despeza que tem de accar-. 
retar o projecto, mas e&~~s , coASit.lera-
çOes,par~-mt- s6 poderiam ter cabi-' 
mento na discussao do uu,lrosarts. do 
projccto, e nao n.a do ar~. 1. • ~ii tre
t 111to, oaô ob$tante, vuu d4r A S, Exc. 
uma l igeira resposta. 

Disse o nobre deput~~;do, que o proje- ' 
c to é apparatoso, quo nccarrota graq-
dos despezas, isto qunndo devemos ser 
muiio economicos. 

Um portoi ro.,a 720$ ro~: o m SPl'von-
t ' O.. aoos reis~ L I 1 'I 

Oi~ae o nobre· deputado queroiiO h~~; 
noceasidade de serven~o,ururude prepa.- •t 

~
dores; mas eu nilo sél •quam' ha d&'SO ~·• 1 
carriigahhdi~th do estàbeleoitner- • 

t , da consé'rn dor•lallorâ'ioHos,das 
prepat;a~s .Q'd ~~li se 'lvMéal de f-..t - ' 
zcr, e entretanto, um curso réglllar'de ' 
pharm~ei,a oi.o pode dispe~r o estu-
do pri\Jioo. 

o DOOJ18 cl.eputlldo . a~nas. crlt.ico~. 
nllo lembrou .,um meio ~ S(l r4Ít}r ,es.~1\ 
s.rvlço .sem d!!spq?ol\. ,. • 1 , 

; Man!llei\Cilt> ,dps 11\l>ot·atoriQs e gáb)f: , 
noto; J2": 4,00$, ..._ 1 1 " 

• v. Ex o. aab9 que o cu.rso ~e pbar1Íla- fl 
r.la, pnra ser,eoo,vQniAntemo~tta 'moo't::i- • 
do, preciM ~~~ <llverliOS labõljll.tortós e 

s nnJciiiM para 9 tra.balho, e JpCo 0140 ~e 
faz som ~ffia.,~e!i.J'lfti!(lf quo ó.-t ~p
Pfrelbos eslragão-se. g uelirltb-!l'o. 

Esju verba, P,dr ' em~ton'n tô; é sntlki-
eote. pôr· qtié o Ílilmbro Ue nlumnos ain-
da nuu ó t.ao -grande. ' , n , 

Sr. presidente, V. Exc. snbe que, 
tratando-se de reformnr uma institui-
ção tau impor~flt9, como~ a escola de 
pharma~~ ae· Ouro Préto, nilo é possi-
Vdl reaJisal•a de"modv ÇllDven:eute,sem 
algum aúgmeoto de ílespeza;"m'ás esse 
auginento, no caso ver tente,'ê pequeno, 
comô vou demonstrar. 

, •rotâl da 1 despéza, que se rurà• c11m a 
, a opçllo .to projectb, 11 9l560$. . 

Actualmon.te <lospendem·4e 13.36Q.t e, ~ 
Argumente? com o que propõe o pro· 

jecto. 
Cinco leole3 a 3:000$000 reis ... 
O St·. Se11eriano de Resende:-hso 

á multo: 
O St·. S . Ferraz:-P~rque l:J muito? • , 
O St·. Drumoncl:-Nrio 6. 
O Sr. Severiano de Re'sende: - Lec-

cionno s<l uma mataria, o o ordenado 6 
oxcessho ti!D relação aos outros pro-
fessores. 

O St·. Paixão: -Silo I O ma terias lec-
cionadas por 5 lentes. 

O Sr. S. Fe1•ra::-S~>ja muito ou 
nllo, en respondo ao nobre deput3do 
!iUO os lentes nctualmouto j11 percebem 
:J:OOO$ reis. e que com ortleuado me-
nor os nctua~s lentes abandonarão sul\s 
cadeiraa, cujo provimento tWrft entnó 
difficil ,seollo impoEsivol,por b()os lentes. 

Como dizia- S lentes a 3:000$000, 
15:000$000. 

Tres preparadores--con-
servadores a 360$000. • 1:080$000 

Quanto a estes lugares, o projecto 
contem uma di.sposiÇjlo, a meu ver, 
muito conven:ente e de grande a lcance; 
estllbelece que elles SoJdO preeucludos 
aonualmente, mediante concurse, en· 
~re alumnos da mesma escola. Isto será 
ainda um incentivo para que os a tum· 
noe dease curso ae ap.Pliquom m~.ao 
es'udo; é uma es~ote de premio â 
aquelles quelprovarem ter maior som-
JU!l de collhecunentos e habtlitações. . ' - .. 

por tanto, a diffttr~tflça parn mais ~ ape· 
nas .dp Q:200$. 

O St·. X. lia \-riga:-hto é :"'• 
O • •loVf'U " o 

, Sr. H. Sales:- t\ós CO!lsegu.jmos a 
mesma cou~ cqm um. conto e tantq. 

O S1·. S. F crm.:: - Este' 0:000'$ porém 
ainda Ocariío re(lu?. lflo~, se pass.\~ o pro: 
jocto. PO I' nuô alll 'olevn-so a• luatr lêulá 
•I e surta q'oe, e1H • 00 nlumnos que 
sei mntrlcblatem, haverá um 11 ugmentu 
de 1:500•. • . 

A.ct~nlmeo~ a l_!llllrlculn •lo 00 aJym-
no~.a 50$000,da 2:500$000: pelo proj~cto 
n mntric::~lo do mesmo D!lmoro de aluín~ 
nos n 80$000. dará 4:000$000 

• 

O Sr . .\.'. da Veiga: -Com a olovaç:lo 
do imp•,to a matricu In l'eo•IAAI\.menos. 

•O ~t·. S. Fert·a..- :- ll(l!lderA monos si " 
o curso de 11harmacia nno lo r reform~do 1 

nas cond1ções em quo so o pretende re-
formar com o projeclo. Nos cur>os de 
pbarmacia doimpl!tio, nrgahlsados o8!-
tás condições, a mati-Tcula IJ de 102$000. 

A Iom d1sso. Sr. presidente, o curao de 
pbarmacla desta capit:tl ha do sempre 
to r maior coocorrencia, jlo que os ou_-
tros. por causa da b-rateza da v i~I\.I\9U.Í. 
Isto é Jncootestav~l. 

Polo prnjeç/o que apre~en'tei augíneo-· 
tn·so ua, verba para a o'scolà tlo pbnrma-
cio á gmndo quantia dtt 4:700$000.' qo'e 
tanto tem l'r'npresslonado ao 'nobro depu-
tado ; mas é que S. Ex. nAo álteode Jl4ra 
as condi~IJas'em que ..ai tlcar a escola de 
pbarmnc1a de8ta capitAl, que actual-
menl.e conta 41 alumnoa p!atrlcolados 

Sr. presid8JI.,te, @11, n!Io tédho a velei~ 
dada ~e ter ~presen taclo um prqjecto per-
fo) to.(N ao apo«ldos). • 

• 
• •• 4 
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e~e 

o Sr. x. da \"tida :-v.:Rx. 'compe-
tente. Presú>o bom serviço apresentan-
do o projecw ; a ldea é magnlftca, mas a 
q a estio é do' mel os, das circumstanclas 
tlnaocelru da provlncl&. 

O.Sr. S. Ferra; :-Todas as reformas 
desta. ordem Importam desP'Ir.&S maiores, 
porque u reformas alo sempre para me-
lhorar, e nlo se melhora sem gastar 
lllaia. 

O projecto sobre a creaçlo da cadel ra 
de toxlcologia, Ja approvado em 2. • dla-
cusslo, nlo suppre as lacunas que se 
notam naquelle estabelecimento ; cora 
apenas, como disse, da creaçlo de uma 
Clldeira de toxlcologia, entretanto que 
Jl1~ precisamos alli de uma caJeira de 
lllineraiOJrla e de tantas outras medidas, 
como verba para compra de apparelhos, 
drogas, reparos no estabelecimento, etc. 

Sr. prebiden te, estas silo as con.side· 
rações que de momento me occorem em 
opposiçto ás que !orAo feitas peJo no-
bre deputado. Sento-me certo de que a 
auemb)ija procedera a respeito deste 
projecto como melhor for para os in-
&ereases da provincia.(M uito bem). 

A diacuasao fica adaacla pela hora. 
Requerimento. 

Vai ã mesa, é lido e !em debate ap-
provado o ~Pgu\ote. 

Requeremos se solicitem ao governo 
da pr.~vlncia, para serem devolvidos Ar 
cowwi.aões reunidas de obrati publtcas 
11 il<'dere~, todos os documentos relati-
vos ãs estradas de ferro Leopoldina e 
Jui:r. de Fora ao Piau, existel\te& na se· 
cretaria, bem como o relatorio sobre a 
viaçao ferrea geral da provincia,apre-
aeutado pelo ex director das obras pu· 
bliaas, Dr. Modostiuo Augusú> de Assis 
Martins. 
1 Sala das ses,ões, 2i) de Setembro de 
1882.-M ot·etzsolln • Dr"mond. 

O Sr. Presidente designa a ordem 
do dia beguinte e levanta a seS!llo. - -
AC':rA DO DIA 30 DE SETEMBRO 

DE 1882. 
L PRESIDENCI.\ oo SR. Lutos. (1. • Se-

cretario). 
A 's 11 horas e meia da manbll, feita 

a chamada, acb!lo-se presen•es os Srs. 
Lemos, V. Café, João Luiz, Manoel 
Fulgencio, Nono Lage, Moretuohn, 
Nehon, \Venceslau, Menelio, Xavier 
da Veiga, Costa Sen'a; faltando com 
participaçlo os Srs. A. do Amaral e 
Manoel F a u.stino e rem e lia todos cs 
lll&is·Srs. Deputados. 
• Nao estando preEente n. legal de 
Sr&. depu1ados, o Sr. presidente desig· 
na a ordem do dia 2 de Outubro e de· 
@l~a 11ue nlo h.a aessao. 

41. • SESSÃO ORDINARIA AOS 2 DF! 
OUTUBRO DE 1882. 

PRBSIDBNOIA DO SR. BARÃO DB Coao• 
MANDBL. 

SUMMARIO. - Buaoutna - .Partceru.-
Ordem do dia.-Medidu de eeulietiea.-
Modillcaçlo de cootratoa -Poeluraa.- Ad· 
dilivOJJ.-Categoria do ftegoezia - Addl· 
liYO•.-ProjeetOII. 
A 's 11 e l horas da manha, rei ta. a 

chamada, achlo-se presentes 34 Srs. 
deputados, faltandr1 com participaçlo 
o Sr. A. do Amaral. ComJinrece depois 
o Sr. Manoel Faustino. 

Abre-se a seasllo. 
J:t.' licla e approvada a acla da ao· 

tecedente. 
~ Sr. 1. • Secretario dá con1a •lo ae-

gumte-
BXPEI>lEN'X'B. 

Otficio8. 
Um do secretario do governo ~

viaudo uma petiçAo, em que o cidadllo 
Manoel Ribeiro Xavier de Asevedo 
requer pagamento da metade do qu• 
despeodeu . com a construcçào de llml!. 
ponte no r1o S. Joao, no munic•pio do 
C~rmo do Paranahyb3.- A' 2.' com-
mtS>ilo de fazenda, 
. Outro do mesmo, enviando o reque-

r imento! em que a professora D. Maria 
Marcelhna de Avila Líma pede 86 
l~e mando concar para aposentado-
na. o temp.o em que exerceo 0 magis-
teno part1~ular.-A ·s commisscJea de 
poderes e ln~truc~llo publica com 03 
documeows. que a cal respeito existem 
na ~Ecretar1 a. 

O Sr . . J~ ode~lirw (?ela ordem) dl:r. 
que a pctlctona~Ja, cu;o requerimentO> 
~;caba de ser l1do, req uereo licença 0o 
a~no J•assl•do e sco requerimento nllo 
fo1 k ma do e :o C• nsideraçAo pela .,.. 
aemblea; então elJa juntou documen-
tos a eS$& petição, que pro vão o q ua 
de no,·o vem allegar. 

Portanto, requer que taes docume!l'-
tos sejllt' r<'meUidos com o requeri-
mento á re~pectiva commissAo. 

Vae. a petiçlo com os documentos, 
q~e ~11stem , às com missões de poderell 
e lnSti'UCçêO publica. 

Continua o e<cpeclienle. o tfi icit>s. 
Outro do mesmo secretario;en~iando a 

pet•çl.o,em que o professor J ure Marques 
Ferre1ra requer que se lbe mand 
ct~nlar para aposentadoria 0 tempo e: 
que e:xe~ceo o emprego de escrivlo da 
co.lleclorla de Sette Lagoas.- A ·:s I.OW· 
m•ssõea 2.• de fazenda e de poderea 
!l.. Outro do me$mo, remetteodo aa co~ 
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ta, da t•ocoita e'tlespe7.o.tla camnrn tle s. 
Joio d'El·R.,y, llo aono p. ll i1 1 e' o 
OI'ÇAIOODW de t883 . .,...A' c:o'mm t$SllO de 
fazoollt. muwclpal. • 

Oulro da oamara maniclpal de 8. 
Miguel de Gaauhiesi' em rdlp .. sta no 
em que se pod!o iofoJrmaqãu• sobre n 
preteoÇAO do povo do· 'PoJrto de Gua· 
uble•, deelarlinde tol·a jt1 remottido. 
-Fica a asJemblea i n~irada. 

Re/rresentaÇbes. • • • 
Uma da camara muniéipJ:,dí, f.oo-

poldtua contra o. de:sm~mbramento cfa 
fre11uezia dll Mâdre~de .Deu::~ po Angti. 
- A' cum1niS$11o de eotati~uca. 

O Sr. J. Rufirw mand4 lL. me~ uma 
'repr6seiuaçau dos cidadl~~:~. Ali to aio 
Aveliob d~~o <ios.14, Qarto:s Jp'.ê Leat:e 
de Lei~ e Antonio Prudente Correa 
Pinto, o 1. • e.crivllo de orplUlo$ <j os 
outros tabell(&êS do 'júdiéiât e notas, pe· 
diodb a b!vogáçau d,o § 7. • d& lot.. de 9 
de Nuventbro de 1878 .(displl~tÇÕJlíl. per· 
anananto~).-A • c:prumi~ ®. po,d~r~s. 

O Sr. '1'. do. ltf,o,((!J. q~anda . tllt[tbem 
li'IU represoótf\l4ijs, assign~tdas por 
1nai:s de iOO cidndltÓs, câda .uma, dos 
munic1piosde Sabará, Caeté e'StlutaJ,u· 
Zta cOntra O hÍlposto sol)'re ~ Õqro do OS• 
tabeleci méoto dl! mineração doJ à,l\)rro 
Velho. Acha proccdeoted ~ ,p~e quu a 
&S$8JOblea tome eru con:sideraçao as 
ra:sões ah1 apresentadas.- A' ·c<Jmmis-
~ilo do podares. 

O Sr. AI. Ribtii'O manda, uma \)U-
tra dos babit11ntoS da freguezia do 
Descoberto, pediudo um aux.llio !!ara 

.. t ij • • • • • ..... t construcçao de iliversa.s ponte~.-A 
commis~llu de pontal! e estr11d&$. 

Achando-se ~obre a me,a . o cliplqiiiil 
do Sr. Or. LoooarJo, o Sr. pr.sulente 
remetl.e·o á commissao de pudera~ e a 
convida n oxatllfo11l·o e dar p.ar~er. 

A commis~o retíra-se para n saln 
das coufereuc1as e, 'I'Oltaudu l!(luco 
tempo depots, o Sr. G. Penna aere-
senta o seguinte: • Parece1· "· 4:i. 

A com missãO' de poderes, á quo foi pro· 
sente o diploma do D~. Leonardô J~só 
T1nx•il'll, depu'tado ole1to pelo 2. • rl1s· 
tricto· examinando a~ autbenticas e tlii:o 
encontrando vicio algum quo as inqui· 
ne de nulidade: é do patecor quo •ojn 
recunhecrdo deputado pelo 2. • districto 
o Dr. Leonardo José Teixeira. 

Sala da~ commtssõ~. 2 de Outubro 
do 1882-Biaf Fortu; M. Ribeiro, 
G. PenNl. 

Pe»to 111D dÍlllluseio, é apprbvado. 

' Ai:lilu'ltiO~O t)n.,into!'s.'\1(\ o sr+ J,>r. 
Leonardo, é recebido com a~ íortpali-
dades do e~t:lo, ereota juramento e 
toma assento. 

Pareoere8. 
O Sr. q. Sena• uff11reee, por 1arte 

dl(' COIDIDÍ~IIO ole lllSII'UCçAO publtua1 O 1 prlojP.CtJ O. 181 para UULrJr em i.~ 
4i..cU$Sifu.-.l:"aru a urd(lm 'do~ tí·ab~
lho.s. ·o S1·. B . .For,les pffo1-ece, poc. parte 
da. do poderes,os i'J'Oje.:tO$ D$, IBV,íU& e 
J::OO.-Para a or-deru dus tl'Ubalhv.:~. 

O Sr J. RufitW ofl'dl'dCtl, poJI' pllrte da 
de redaQ91lo, u proj.:etu n. l:S e li'-us ad· 
dllíto,.- Para a oNem-.dus ~rab&lhos. 

OITerece mats a rt~dacr.a.o Uual dos 
projlleú:>:slls. IOt , .205 e mil., 6, ew.na· 
tios dll. tia o. 40. • • 

A requerimento do Sr. I. • Secretario, 
ent rAo est.a.~ reda()ÇQu immed.atamaote 
em dtiiOu•sao e -sAu approvadas. , 

O&·. B . For.les offilrce, pala cowmis· 
SI\O de podere~, os segull)ttls par~e~·~. 

N. -I ti. • 
• i • H• • ' 

A.,comrni\IJ!ãO , de p,oderes, :\, !IJIO, foi 
presente o re'luev1mento de Amo,~rlco 

. Augus~p Leoüraas i'l~to., 1 • l.llbttl!{uo 
do tat·me Ja Caété,p"'dln1o qna soja reu-
nido uo seu cartorlo o do 2.• olnc1o, 
pelas rru.õ11:s no mesmo req lleruuen to 
adduzidas, c; 

Considerando que, embora seja o ter-
IDO de C&~lP dto pquca ag1 ~o,;i11, CUIDO 
allegn o suppllcaotol, e pvr tssu •ncapa1. 
de culhj)ort.ar dou:! otllc1os, por causa de 
uo.o tl"r iotet'O:!Se .seuAo a unt ufllclo 
e n:lo a duus, mas; 

Considerando, que a pivtello dos oar-
torloS ow I. • a 2. • ulflu:io~ é r.,, ta mal R 
0111 ben.,liciO do se~I'IÇO pullll.:ue ntlo 
put·ticular, var·a as:s tm tllrom andtlluen-
to, com bi'OVItlalle, 0:1 pt'OCII!IliOS Cl'tmes 
O ODLI'ug SOI'VIQo:l, e liualtOdDte; 

Ou:lsJderanllo li Ud v 2 • oiU.:JU do ter· 
mo de Cat~té jà :se acha, J.ltllu governo, 
posto em coUI:ursó; é tlu-jl&rtJCer- que 
M.•ja ioo.lert~l'lda a preto:nqãu do ~oupl'li · 
conte. 

&1,, oi&! commissõ0:1, 2 da Outubro 
de 1882.-B. Fo,·tes, M. Ribeiro, G . 
Penrw. 

X. -ti. 
A commissão •le conq(ituiçlto o po-

deres, :i quo foi presente a petiÇüo do~ 
chladMs lfet·cuiano Ramo~ o Antonio 
Ramos, depois do o:taminado tlovldn-
mente o objeeto da musmn; 

Considel'tmdo queo Dt\o estit o quo pe-
tlem os supplicnntes nas atLrlb.UIÇues 
que â assemblea provincial cuor.,rem 
os arts. IP e U.do acto adtliccíonal; , 
jl'E' de- parecer--que a ~ssemblea nada 
tem que defer1r, DOi termo! do art. 12 
do rel'ilrido acto addiclonal 
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S&la du Cllltlru,lssõas, 2 de Outubro de 

l88t.- ..V. Rtbelro, B.Fortes, O. Penna. 
J>ara 1. Ordllm dos trabalhos. o Sr. Lemdl, por parta da commlsslo 

e!pecial, otft~rece os segalnt&li-
N. 48. 

A commlssln de lei• olo sa.occJooadu, 
á que foi presen~a proposíçlo o. 2883 e 
auendendo as ràliuas em ctue se fundou a 
prt!Sideocla da pruvi o c ia P!ra ·negar-
lhe saocçlo; é de- parecer- que &!ta 
as!emblea modifique a dita proposlç&o 
no 1eotldo das raeiles •la presldeol:i•a, 
votando oa forma do art. !5 do acto 
addlclonal a eegujnta-

Emellda.. 
Sub3tltOilo·se as palavras- parochla 

das Lqe!- pelas segu1nt&!:- dla&rlcto 
das Lages 

sala das commlesõas, 2 de Outubro 
de 1882.-.Lemos, Drumond, B. Fortes, 
H. Sales, S. Ferra;; 

N. 49. 
A commia1A0 de leis nlo saoccio· 

nadu, a que Coi pl'8Sente a proposiçAo 
n • .28~9. examinoú com a maior auen-
çllo as ruGe~ em que·ae fu.nduu a pre-
silencia da prov1ncia para negar-lhe 
unoçlo e, julgando pondero:lllll as ra• 
aile11 allegadas; é de parecer que a a:~-o 
lleiDblea ad11pta a mencionada propo· 
siçllo com as eeguinte!-

Emelldas. 
No art. 1.• 
Sub~titulo-ae as palavras-segunda 

cadeira du 2. • grau- pelas seguintes:-
& urna das cadeiru. 

Nu art . a.• 
Sub:ltltullo-se as palavras- de seis 

centos lllil reis anouaes-pelas segui n· 
ws: - IOILrcado nJ art. 33 du regula· 
IIIOnt•J 11 . 84. 

SJla das commi~>iles, 2 de Outubro 
de loliZ -tlf. J. de I.emos. Dl'U7Mnd, 
B. Fo1•les, li. Sales, S. Ferra;;;. 

N. 50. 
A commi;~são de lei~ nilo sancciona-

das, A que fui preSente a prvposiç40 
n. :tSIII , attendendo as ra!ões e moli-
vo~ por que a priiS deucia da província 
denegou-lhe üacçao; 

c.msideraudo quo o presiJente da 
prov.ncia reconheceu a conveuiuncia 
da croaçllo da cadeira de inLrucçao 
priul3ria na F11brica de Cedro, mas que 
11110 erão chovhlamente consultado~ os 
inte1 o~sos prov10ciaes, sendo marcados 
ao respectivo professor vencimentos 
suporioro:s aos do outros de escolas da 
1nesma categoria; 

Cuuaiderando que a dimi.noição dos 
vencimentos marcado$ na poposiç!o a 
\r~~Seutos mil reis auuuaes parece a 

~AXa. 

coromi,srlo perfeitamente rasoual; é 
de par«er qJlll a auem~eã ee confurme 
com a.~ r&.>il~ ·d11 preel.dooc:ia e, na for-
m!l do art. 15 do acto..~iunal,adopte 
a propoaiçAo n . .2891 com a seguinte-

Emenda. 
Suabtitua-se o § unico pelo seguinte. 
§ UJUCO O prule83ur respectivo per· 

ceber.t. .o.orde011.do de 800$000, marca-
de nu art.aB do regulam&nto n. 84. 

Sllla das ~ll)mis~Oes, )! de Outubro 
de 1882.- M. J . de Lemos, Drnmond, 
B. 'Forte$, ·s. Fen·a.z. 

'N. 51. 
A commiss&o de leis nllo sancciona-

das, a que !oi presente a proposiç&e n. 
289i, attandendo ilevidamenta u ra· 
sõee porque a presiilencia da província 
dtmegou-lhe sancçao; é de-

Parl cer. 
Que e!b(assembl&& se conforme com 

as a·a·ões d11 presideocia r1a província 
e n&o adapte a data pruposiçao. 

Sala das commis~iles, 2 de Outubro 
de UJ~2.-M. J. de{-em<Js, Drumcmd, 
B. Fortes, S. Ferra::. 

OKOEM DO DIA. 
Medidas de esla4ÍSlica. 

o Continuando a a .• díscusslo ·!os pro-
JeCIOS OS. a, 15 e 18, adíada 11m VIr• 
tude de emendas, do ot mesrnoa ap-
provados com estas. 

Modificaçdo de contra4os. 
Ent!'l' em 2. • d1scuuao o art . 1. •, 

do pruJec&o n. 264, que autori~a o go-
verno a modificar . os contractos cele-
bradus com a companhia Unillo Mineira_ 

O 8 r. M enello: (Nao temos n 
seo discurso). 

E' .apoiad11 e entra conjunctamente 
em duscussllo a seguinte-

Emenda n. 1. 
Supprimlto-se as ~aJ~&vras-Hc'\ o. 

presidente-até-segu1ntes bases. 
N~ § 1 • do projecto accre:scenlem~. 

depoas da palavra-companhia-as Ja-
lavras-:Uuiao Mmeira. 

NJ § 2.•, depois da palavra-lr~s
ferir- accrescenta-se-aa me!mas. 

Saia das sessões, 2 de Outubra ue 
1882.-M. Pinto. 

Encerrada a discussao, il appro•1ade> 
o art. com a emenda. 

Entra em discussão o arl. 2." 
~ao â mesa, sao apoiadas o. entrao 

cOnJuuctamente em discusSi.o as 58• 
guantes emon•ias. 

N. l. 
De~oisda P. • lavra-sub'l'ençlo-~ig:.

se-kllometraca-de conformidade com 
o§ 3.• do art. 7.• da 'ti q, 2815 ~ ~ 



tio Outubro no 1881' l!Uppt·ímin:as n• 
palu vrns- 9:000$000 por ktlometru. 

Sala da~ SO;;S(le:s, 2 du Outu!Jru de 
1882.-M. J . de Lemos. 

N. 2. 
SubsLilua-~e o ar~. 2.•, menos o~ §§, 

pelo :10guinte: , 
F tca o .prt!Sidente da pro,•incin auto-

risacJo ,&·SJtranLir aó empteurio ou ú 
compa .. hta, que seorgantsat·, os JUros de 
7 X ao annu 8obre.u Cllpt~l rnuxtmo 
de ~:OOO$,pelo praso de t.rm~ aunuíl. 

Slrlu dull ~essões; · 2 de Uu~ul.lr..t de 
1882.- Drmnoml. 

~ncorrada a discuss4o, é approvado 
o art. com · a emenda h. 2, Stmdo pre-
j udi~da 1 lt de n. ·L. , 

Entra em discu~sao o ar L. 3. • , 
Vai á mesa, é awtada o cnLra con-

juocllln•ente em dt~u~o a :wgu111te 
emenda. • 

N. 1. 
Sopprimâo·se as paluras-subven-

çlo ktlometrtcu ou. S. 1{, 
StL'la dlls :fijssões, 2 do Outubro de 

188~.- M enelw Pinto. 
Sãu lit.lus e upotados os seguinte:~ ~d

díti vos: 
N. 1. 

Offereço como addilivo o pN•jec~o 
n. :l9~.- v. Cafe. 

N. 2. 
Olfureço como addttÍ\'O o pr·•jecto 

o. :t75.-Paíxifo. 
N. 3. 

ulforcço como al.ldítivo o projecto 
n. ;$~.-11 . Sales. 

Ence•·rada a díscnsRt\0, á UPlll'UVado 
o art. com a emenda. 

!!:' tguatmentu apptovado o u t. 4.• 
Segutndo-se a dtocussau dus adtliti-

vos, é appruvadu o du n. l , ~cnllu t' e-
tirai.lv~,a I'U~lUOrtmlluto do ~cu~ autores, 
0 3 de n~. 1 e 3. 

J'a~a o pruJecto ã 3. • ..Ji.cu.ssão. 
J1 uyme11lo de capital. 

Eutt·a em~.· dii!Uullsá., o vrojocto n. 
185, que elov& u o,OOO cunLu:~ u captl31 
b'1t.rllll tttlu pela lei n. 27gg de 24 ·de 
s~wmbru da 18~1. . 

E' u~oiada o entra conjuncttunente 
em discussão a segutntc-

Emeada. 
E111 vez do G,OUO:OU0$000, digtH0-

7 ,000:000$000. 
Sala das sessõe>, 2 tio Outubro de 

1882.-H. ~ates. 
t t 8 •·· Len•oM: - (Nilo temos o , 

sou discurso). 
o Sr.. G u et.avo Peonot- . 

• 
(ld~m) 

O Sr. Xnvier da , retgn: ..... 
(Idem): • -

E' apotaJo, posto etn IUecaFslo e• sem 
debate,app.uv.vJo o .eguintt~- . .. 

. Reqw:rimento. 
ltequeremos o .adtaweut" dtl ldí:seus-

sllO du projocto n.' lSõ nté que .a-a&;cm-
blell geral delíbore subre outra con-
cossilo do estrada de ferro, ql1é! tliin de 
serv1r t\ cidade de L:t ·raS' o va'lle 'do 
l{to Or •• ode. 

Saht da' sessões, 2 de Outubro d'e 
, 1882.- i\f anoel Fulgencio, 'J..' P. 'i.a.-
vier ela Veigq, ~evet•ianno de I;J~en-
de, Nelson , TeW;eira ~Motta • . , 

.Postut'W. 
Entrn em 2 • lltscu~sa.o o projeoto-n. 

32 tio 1879, contem!o u regimento in-
terno da camara de O<~bo Ybrtle: • 

São lido~ e upotadus os seguu~te~ àd-
dlti vos. . 

..... 1 t· • • ' 
1"4 • .. ~ 

Offlólrcç"' comu. addi~i v o o projeêto 
n. 21\1.-JfcllctW. . 

N. 2. 
Ot!creço como arldit!'~os os projectos 

ns.- ~õG o 258.-B. Fortu. • •I 

~. g, 
6ft\n·cço como additivo ó proJecto 

n. 314.-0. Pemia. • · '' 
N. 4. 

c Offorc~ como :~dditi'I'OS o~ proljo-
ctu~ n•. IG:J e iiJ5 -Santa Ceci/in . .. 

t N. ó. 
« Offijreço comt• additi'I'OS os proje-

cros n•. li4 e 2-l!l.- Jit'O"•"el.:solm. ,. 
N. 6 . • 

c úfl'orcço COmo addiliv 19 M prOjQ-
ctos ns. I i .J e :';:l.-.tf. F"lgrncio. ,. 

N. 7. 
c _Oifúrcço co:uo ud líLivo o projecLo 

n. ~11.-F. Nuvarr'O. ,. 
N. 8. 

c Olfereço comu nddili v o o projecto 
n. 257 .- M. .Faustino. ,. 

N. 9. · 
c Oft'or~ço cotltO u<\dítivos os proje-

cto~ us. Ido e 14\). - Zacai'UIS. ,. -
Esta di.cus:;au fica .~ lt11tla p~ra a 

SO:!SllQ seguiu te, 11 req uorhuento olo Sr. 
Lbmu~. . , • , 

CaJcgo1·ia de fregt~:ia. ~ 
EnLra 6 111 2. • dt>~eus~ào, a requeri-

menw do Sr. R. ::,11les, o proj.,eto n. 
47, que olc\'a :i frcgutliius os distnctos 
de S. Ounsalo do fl.tção e S. Gvnsalo do 
'I' IJUCU. 

São lítlos c apoíndqs ,os $&gu\oJes 
addtttvos. 

. )1.1. , . 
Art. I. • Fica 1 ruusfecida da (i"e 

guezia da Lage para a da L!fsoa Dou· 

• 



rllda a Caterula deaominada-somldor 
-dJ município de S. José e pertencen-
te a Oypriaoo Rodrigues Chaves, 

Ar r. 2. • Revogllo·ae as dia posições 
em contrar io. 

Sala das se~aõos, 2 de Outubro de 
1882 - B. Fo1"lu, J O!Jo Luiz. 

N. 2. 
Ar t.. unico. Fica desmembrada da fre-

guezla de Santo Antonio da Olaria, mn· 
niclpio do Rio Preto, e pertencen•Jo á 
freguezia da COnceiç!o da Ibitipoca, mu-
nlctplo de Bar bacena, a fuenda .Jeno-
mlnada-i'dacaco:<~-, propriedade de 
Pr udente Vital de Oliveira; revogadas 
as disposições em cont rar io. 

S1ia da' sessõds, 2 de Outubro de 1882. 
- B. Fortes. 

N. 3. , 
Art.. uoico. Fica creada a parochia de 

S. Joio Baptista das Cachoei ras, des-
membrada da dos Ouros, e com as divl -
IIU lncluSh, pertencendo a S. José do 
Paraíso. 

S. R. Sala das ses~ões, 2 de Outubro 
de 1882. - S. Ferra:, J. P. Xaoter aa 
Veiga. 

N. 4. 
Ar t uoico. Fica elevado á categoria 

d<~·distrteto do paz, com auas aetuaes di· 
visa~. o distrieto policia l de S&nt'Aona 
de O 1taguazes, do município deste nome; 
reY\Ig.lllilS as di~poslçõdl em cont rario. 

::i. K. Sab das sesscJ~. 2 de Oatt~bro de 
111112. -Santa Cecilia. 

N. 5. 
Ar t. l. • Ftea eroado o districto de 

No.ua Senhora rto Rllsario do Quilombo. 
no município de 'l'res Pontas, sendo suas 
rt :visas as sega.intes: pr incipiando n.o Rio 
Verde na barra do rio E1pera, por &te 
acima alé o correg" que vem da casa de 
Manoel Joaqnim lle Ouveil'a. e por eJte 
~tci m:.~ até t~ncontrar a e~trada qua da 
V.trginha s~>gue para O 1rt1s da B:>a E1-
pel'auça, pa~ando pelo Bom Jardim; por 
eJS 1 e1tra•la até o cor reg.> das Capetin-
g.ts, on•lt• se encontt·a a ll ivisa do distri· 
eto da cldatle da B·J" Ejperança, alá en-
contrar as di!'isas do Cat•mo do Campo 
Grande, segutndo p~r esta1 até ás divi-
sa• deste di1trlcto com o de Tres Pontas, 
até o ribeirão das Araras, por este aci-
ma até á bar ra do carrego do COogo-
nbal, por este até sua nascente a r umo 
direito ao rio Sapucaby, por e~te acima 
nté â bar ra do Rio Verde, e por este ao 
principio das mesmas divisas. 

Art. 2.• Fie:~ transft~ rida para esse lu-
gar a ca•loi~ de instrucçlto pr imaria do 
BdXO ma~cuhoo, oxfsteu~o na povoaçllo 
do Palmelrinhas. 

Sala di\S se:ssõas, 2 de Outubro de 188t. 
- Ouslavo Penna. 

N. 6. 
Olfo~reço como addltlvoa ao projecto n. 

i7 vs prc•Jectos na. 308 e 3()9. 

Sala du lles<õf!S, 2 do Outubro de 1882. 
-José Ru/inO. 

N. 7. 
Oft'o~reço como addi&I YOS os projectos 

ns. 112, 113 e 114. 
Sala das sessões, 2 do Outubro de 1882. 

- V. Ca{é. 
N. 8. 

Art. O districto de S. José d'Agua Boa, 
pertencente áo município de M•nu No-
vas, Oca elevado â categor ia de fregue-
zla oom a mesma denomlnaçlo e com u 
divisas com que rol ereado. 

Sala das &ellliÕdS, 2 do Outubro de 1882. 
-Manoel Fulgencto. 

N. 9. 
Olfo~recemos como addltl vos ao proje-

cto o. 47 os de ns. 151 e 3JS. 
Sala das sessões, 2 de O'utubro de 1882. 

- M J. ae Le11Ws, Ulegat'io, Wencestao. 
N. 10. 

Art. E' elevado á categoria de fre-
guczia o districto do Piqui, do ·muni-
c• pio dn Para. 

§ nnlco. Perteocerâ â mesm& (regue· 
zia o distrieto de S José da Varginha. 

Art. Revog! o·se as dlposlçõos em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de Outubro de 1882. 
- zacartas, Keraote, Lemll8. 

N. 11. 
Art. A fazenda denominada- IJ. 

gotn-e parte da denominada- Barreto 
purtenceotes a Felisber w Vaz Toste~ 
Junior; He4o t rnsferfdas do município 
d'OIIvolra para o do T~&manduâ· revo· 
gadas as disposições em contrario: 

Sala das sessões, 2 do Outubro de 
18ti:!.- Lemos. 

N. 12, 
Fica creada a coma.rca de Plumby, 

composta dos munlclptos de Piumhy e 
B~mbuhy,d8$ulembrados da comarca do 
Rio Grande. 

Sala da' SOJSõdS, 2 de Outubro de 
188\!.-Lemos, O. Sales, B Fo>·les, Na· 
va1'1'0, Zacarla$, Nelson, c. Sena, San· 
l11 Cecilia , G: Pemaa. Wenceslao, Ole· 
ua>·to v. Ca(e, A. Cesarlo, J. Luiz 8. 
Ferra;: ' 

N. 1:!. 
Fica desmembrada da fregue1:ia de s. 

Caetano do Choj)OtÓ e Incorporada à da 
Espera, amb:u do município do Piran-
g<~,a fazenda de José Gonsalves do COuto. 

Sala das SOS!'oes, 2 de Outubro de 
1882.- a. Sales. 

N. 14. 
Offereço eo.mo additi \'O ao projecto 

n. 47 o de o. 19.3. 
Sala das seSliõas, 2 de Outubro de 

1882.- Naoarro, Lemos. 
N. 15. 

O.fl'oreço como additívo o l!Cgoõnte 
proJecto: 

Fioa elevado á categor ia do fregue-
&ia o dístricro de Moote BeiJo, ttr~u 

• 



ctp C.'lllt• V ortlo, com as dil'islS saguin-
los, o perloucorâ ao nuu1icipio de 011-
bo, V JjrQe;.. _ . 1 . 

Pripcipiào no riheinltl do BArba: .'na 
bp.rrjl dv.coovego tlu Bugio, e por ,e;ste • 
aeam·,l a·lii. -•Â I!Uu oabocoada. Dactui ~;o
gJte , pm ,rum.v ao altu d11 serra dv •mos-
11\0 ~vmq, ,o, por. esta,atê â stmr.118scu rh, 
toeaBdo.n <SU(l; ponta. • • '-l 

~gua ll'~lú em rup1o, poln 'ellpígao 
nbau.Q, nteJronte..r O'>m u corrego -
~egro~ , c1 por C,Ate a v alto da serra dos 
Lemes, deste ponto ~egue ate ao atto 
ola Vasta Alegre O, descendo pelo eSJII• 
gao do ~undo•ll'm~ até aa• Bureiro: 
por este abaill:O em rumo tA sacia •do 
Maxímtatl<> flau.sino, soguln'do :i e6-
qu.erda, pela sarrn ml\is alia, .em du•ec· 
ÇAo ã "errinb.a, em r umo a:.. .rio,-Mu-
sambo - n.a barra. do corvogo- Sanllt 
Cruz- e por este acima au esptgão d us 
Loucoirús, o.dC$te em rumo ao ulto dn 
serra, q llt.l d 1 vide 11 ,fazenda da Pra ta 
corn. l\ da Tormenta, por esta ubaixo n1ó 
frontell l1 • cum a fazottdn , de !7raheisco 
Rodrigues e pelo eorrego, olutl:lll •meS-
ma fazenda acima ntó onde morou 
fullo .N:u'Ciso, o voltando á osquerd.t 
at.ú a punte velh:~ do àluqu'em.Do ói~ 
samiJo, e por ~te ab:1ixo a tó ~ b:~rra Ú•l 
mesmo com o Bt.bddor, o por este acima 
cuó fl estrada que- vem da o.:au du ea-
pt tt111 Bueno e qUP. scguo pura Caw V1!r-
tle, e por esta e.,l rada até ab alto · du 
Sampa;l[o.lJuqui scguu poi:ls div•sa.s dn 
fuzondtL de M·•nte CbrJsto, o por os tas até 
:\0 nl t.J do corrego, aoguindu JlOr este 
la1o até uo e:.pigdu da aerra-l'odoll os 
Santos- , e por este abaixo, em rumo 
a m. rra do corrego do P .. ntano, e por 
os te acima ao ulto da serra, c descendo 
por es to em rum, fi bar r~: do corregu 
do Bugio, onde tivc~rilo principio e:.tas 
di vi~a s. 

Sala. das se~sões, 2 do Ültluuro do 
I 31!2.- F. Navart·o. 

N lfl. 
Olforeço como adllitlvo ao project.J, u . 

.(7 o \te u. 196, apresentatll) pela cummis-
:!ao de estnt í~~lca. . 

S.'lla .Jus ses~õas, 2 do butubrv de 1882. 
- ctuwtio n . nuar·te. 

N. 17. 
OfToreço ao projeet•l n. ·17 o st>guinte 

ad.lith•d ! 
A faten.Ja do cinadtlo Josó Man.:Jel For-

nandos, pertencente á fregu et.1a do Ca-
lamllan. nwuicipio do t•• raoga, fica per-
tencendo à fr..guezia de S. Jo~é do Bar-
roso ; revogadas as dispostçOls em con. 
tra ~ip. 
~la !las sessõas, 2 do 011tubro de 1882. 

- Moretjsolm. 

• 



Considerando, tlnalmonte, que, coa· 
stituind.o-se o município da E~per..t com 
esta freguPzia, com a de S. Jo>é do 
Chopotó e com 11 de S. Cattano, ficará 
um termo regular; é de parecer que. 
em vista das rasões apresentadas, não 
po•le esta assamblea in•leferir a pre-
tença:o dos signatarios da representa· 
çllo e, por isio, que se adapte o se-
guinte projecto: 

A assemblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. 1.• Fica elevada á categoria de 
villa a freguezia de N. S. da Espera. 

Art. 2 • O novo município se com-
porá das freguezias da Espora, S. Cae-
tano e S. José do Chopotó, desmembra-
das do termo do Piraoga. 

Art. 3.• RevogAo-se as disçosições 
em. contrario. 

Sala das sessões, 2 de Outubro de 
1882.-F. Navarro, M. Faustino, A. 
Zacal"ias. 

N. 325. 
A commissllo de poderes, lendo em 

vista o requerimento do c!dadl!o Ale-
xandre Francisco Lopes, em que pede 
a esta assemblea privilegio, por vinte 
annos, para navegar o rtbe•rllo-Capi-
t ioga- ; é de parecer, a ttendeodo a in.-
formaçllo offerecida pela di rectoria das 
obras publicos,que se adopte o seguinte 
projecto. 

A assemblea legislativa provincial 
do Minas Geraes decreta: 

Art. u oi co. Fica o governo auto-
risada a conceder au chlad:lo Alexan· 
dre Francis;;o Lnpe~ privilegio por 20 
annos, para oa,.egar o rio Cap~tinga. 
sem onus algum para a província; re- 1 vC'gadas as disposições em contrario. · 

Saln das ses>ões, 2 do Outubro de 
188·1.-B. Fo1·tes .11 lranda Uibeiro, 
Gustavo Penna (com rcstricções). 

N. 326 
A commis,;ão de instrucçao publica. 

a que for/lo submettídos o requerimento 
do prof~so1· publico, Engracio Joaquim 
da Paixão, e O$ documuotos que ao 
mesmo roquerimento acompanhão, em 
que p3de uma licença do um anno com 
o vencimen to do ordenat!o por inteiro, 
para lratnr de incommodos que prova 
sofl'rur pelos documentos rerer•dos, e; 

Considerando que esses docu mentos 
provao que o supplicuntc necessita ele 
om nnno de licença parn tt·atar de sua 
saude, mas; 

Considerao lo que não se pode dar o 
ordenado por inteiro &O supplicante, por 
aer inteiramente contra a let; é de pa· 
recer 11ue se adopte o !oguiate proj~cto . 

A assemble.'\ legislativa ptóvitlcial 
do Minas Oernes decreta: 

Arl. unico. Fica o g•>verno autori-
satlu a conca<ler um anno de Hcençn 
ao pr•>fesior Engracio Joaquim da Pai-
xilu Santos Ladeira, vencendo o mes • 
mo os seis primeiros mPzes o ordena-
do por inteiro e nos seis mezes ~eguin
tes tres partes do mesmo ortlenado; 
revogadas as disposições em cont rario. 

Sala das commissões, 2 de Outubro 
de 1882.- C. Sena, B. F01·tes. Tei-
tDei,·a da M olta. 

N. 327. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. l. • E' creado o munioipio do 

Rio Paraopeba, o qual wrâ por sede 
a Crogupz'a de Congonhas do Campo, 
elevada ã villa, e se comporá da me~
mn Creguezia, da de S. Jo~é do Parao-
peba e do d1stricto de S. Ooosalo do 
Bação, desmembrados do munictpio rlo 
Ouro Preto e da freguezia de S. Oon-
salo da Ponte, tirttda do município do 
Bom-fim. 

Art. 2. • São cr11ados no mesmo 
município todos os officioa de j ustiça 
deteriDtnndus por lei. 

Arl. 3.• Ficilo revoga~as as dis-
posições em contrario. 

Sala da$ ses•ões. 8 do Outubro de 
1882.-PaitDão. H. Sales, Lemos. 

Sendo dada n hora, o Sr. presidente 
do6igna a ordem do do dtu segui nte e 
leva u ta n ~essA o. 

42.• SESSÃO ORDINARIA EM 3 DE 
OUTUBRO DE 188'2. 

Pneslo&:o;CIA Do SR. AARÃO os Co-
RO~A:-IDBL . 

SU M MA R!O:-I•:RP&ot ENT&.-PAreceres .. -Or -
dcm do dia. - Proposições oAo uncciooadas. 
- Ca legoria do frogu~xia o oulraa modi-
dua do ostatislica.-ObsorvaçOos doo Srs. 
N11varro,S Forraz,M. Faustino o Oru mond. 
-~:•colo do pbarrnaci•.-Obaorva~iles do& 
Sra. X. da Veiga, S. ~·orru o M. Fau,ti-
no . - Projectoo. 
A•• meiu dia, feita ::1 chamada, achiio-

se presentes 36 Srs deputados. fal-
tanrtu cotn participação o Sr. A. de 
Amaral. 

Abro-s\l a se~stlu. 
1~· litla o approvadtt 11 acta da ante-

ceden to. 
O 81·. 1.• Sec1·cta1'io da conta do 

seguinte-
E xPEDtE:o;Te. 

· Officios. 
Um do secreto.rio do goTerou, ont i-

ando ~ll'i requeyimento, em que o en-
genheirO Antouto Augusto de Ahqoida. 



• 
Gomos peâe pagamento de viagens quo 
fez na ras!lo dé 300 re:s p:>r k.tlome-
trJ -A·~ coromi.ms do poderes c á 
2.• de faz<! oda . 

Outro do mesmo, onv.a ndo o ro-
quer itnento, em que o Barllo do Ca-
randahy peJo pri \'íl.,g ro para c •n-
st rucçtlo de um:t estrada de IOI'ro quo, 
entroncando-se n~ do Rto Verde , vú uo 
vall11 do Rio Pr·eto na con'fluencia com 
o Parllc\ltú.- A's commis>llJs ele podo· 
res, ob as publicas e 2. • de fuzuuda. 

Pare~;er·es de commissifes. 
O Sr. J. L ui:; off11rece por parte da 

2.• de fazenda , para 2. • discussav, os 
proJectus 118. 30 I, 176, 22 e 17. 

Po.~ra a ordem dos u abalhl.l$. 
O S1·. M oret::shon, por par to da do 

obras publicas e i • .!e fazenda,o[erece 
pura 2.• drseu:ssao o projecto n. 299. 

Pa1·a a o1·dem d{)s t,·abalii!Js. 
O S1•. J. Rufi n.o, por p.trte da do re-

dacçao, offere~" redigido para ~ . • chs-
cu•sAo n projeelo n. 25. 

Pura a ordem dos trabalhos. 
Offt~reco mais o redaeç:Io llnol cio 

prilj ecto n. 15 e a de do1.e p r opo!liçf!os 
emanada~ do d11 n. 18 e duas rtn do n. 
40, as quues, di,pensado o interstício, 
em virtude de requerimento do Sr. 
1.• Secreto rio, silo approvadas. 

Sllo li•los os seguintes 
Parece•·es. 

N 
_, . " .... 

A 2 • commis-ao de fazenda, à quo 
foi presente " requerimento do cid 1-
dllo Manuel Riberr.J Xavíerde 1\;o,re,fo, 
pediudo a ot ta assemblea paga uto rrto 
da mutado do que dispeudeu com a 
coustrucçdu de umu ponte S•lbre o rio 
S. Joao, no rnunicipio do Car.mo du Pa-
rnnabyba; cunsidcrao~o quo o sup-
plicaute nao tev<l a utor rsaçllo alguma 
por parto du goJ veruo para a con•truc-
ção da referida p?nte e nem ft>?. prece-
der a sua e~nstrucçao de orçamento 
official o que bem prova rulo estar em 
sua mente, quando encetou tal obra, 
q ualquer auxílio por par~e ~o g~~~·e r uo; 
considerando que a provmcm uao tem 
podrdo auender a todas a• necessid~tles 
de igual nulureza, erobor_.1 pudu:a~ 
pelos meios regulares e devrrl a e por-
feítumanto c lmprovadns com or-çamen-
tos fuitus e, a~ muitos, com nut.>risa-
çllo aro lois especiaes; con. idolrau,lo, 
tinul.noulC, quo, so a assemhlea nbrir 
tal p~ocetlente, óo mandar pJg<~r obr.u 
nllo au toriaadu, nom a.o meoos recla-
mada$, aó porque um parti cu lar !enten-
deo rar.el·ai, lançarta em oompleto 

oLysmo suas llnan.;11s e inutiliSlii'Ía o 
podt<r ndmmistrati1·o da. pro1·íucra, que 
fi.;arín sem ra:;ào do ser; ó du parecer 
quo a pH,cençfio devo ser in •loforrdn. 

S!lla rla\1 corumi,•ü<S, 3 do Ou tubro 
cle 18:32.-JoãoLuil, J. P. Xmmrda 
Veiga, Pat:r;ao. 

N. 53. 
As Cl)mmissõas da potleres o 2.• de fa-

7.Cnda, n quo foi presente o •·oquerimonto 
du cblleetor da cirlnde de Santa r;ur.ln. 
trr·nn el~cu lle Assrs Fonseca Vrnnnu, ·ro-
rnellirlu n o~ ta assemblea com o ofllclu do 
secr·etario do governo o lnform11ÇI10 rln. 
1\rrectorln de fazend<l provincial, do 2:1 
tio Setembro proximu pas:sudo ~ 

Oon~ider:.ndo que o requerimento do 
SUfiJIIiCAnle. assigoado por Carlos Jo,ó 
Alvaro:s Antunes, acha-se de&acompa-
nlv•do dA procuraçuu. quando o regrmen-
to furmalmente exige que taes r~queri
m•w tos sejam ass•gnadus pelr.s proprio1 
peuciouar•o,, com 11$ Ormas ret:onheci-
•lus J>Or rnbelllão publico ; 

Consldorannv q na. q uantlo mo.~ mo por 
interpretaçdo extensiva comvrohon•ln-
so na especie do art õ7 do rt'gimen tn n 
poss• brlidaole ri e ser o peticionario r·erH e-
:sentodo por seu procurartor, loolavin 
nt\o p<tde dar-se r ai elnsterio an e<pi rito 
da io1, que dispenso a pmcuraç•io th>\'a-
damonte au thent •cada : 

:S1\0 do Jlarecer que ~l'Jtl nrchfl·ada a 
pet•çllo do supplicante com us docomPn-
tos quo a ao•mpanbam, at~ qn9 seja de-
vidamente legalisa•la. . 

Snln •las commrs$i}Q;;, 3 do Oulub.·u de 
1882. - J>a•x«o, .llti'Mlda llUJctr·o. J. P, 
Xaote1·au l'eiga, B. Po,·tes, João Lut:. 

N. 5 1. 
A 2.• com missão !lo fazondn, á que f·•i 

prosonle o requerimonw do 1.• ollle•al 
da secrdariu da inspcctur·in tl•• lu,rruc-
Çtlo [tubllca. Antanro Doocleciano Cnr·-
•lo~o R , pedin•lo a osta assomblon lr<'S 
me1.cs do licença cnm tortos n~ vcm-
cnnou tos~ CO:JSid e rando que o• Cll$11• 
do licant:.a a empregados rmhlicos ja o~
tilo lll'ev•~tos por le•:s e re~ulamen tos, o 
que por mot1vos pessoall.'l não se dov& 
abrr r oxcepçâo ás lei~; ó do parecer que 
seja indeferida a preteoÇilo do suppli-
cante. 

Sala <las e )mmis;iies, 3 cle Outubro cl11 
181!2. - J oao Lut::, J. f'. Xavier tla I'Cl· 
oa (l'unchtu), J>alxão. 

N 55. 
A~ commi~siies tle podere~ e 2.• <lo ra-

ZPn•ln.a que> (•li pre~ente o requerimento 
do nlfur·e• refnrmn•lo dn corpo policial. 
Antonio J ustino Fol'reirn Junior·. em 
quo p~'de s~ le\'c> om conta :L su:t 
reforma o tempo que, depois della, tem 
servido como enfermeiro da santa casa 
de ml•Pricordia da capital; 
Con~nlerando que o emprego de en-

fermeiro nao dá direito fi apo.seotadocia 
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e que por isso oiiol pode e nem deve ~er 
contado para sua melhora, caso em que 
está o peticionario; 

Considerando que, se o emprego de 
enfermeiro pudesse ou fosse computado 
1111 ra reforma, devia concor1·er para 
nullíficar a quo o supplioante ja tem; 
pois u penSIImeuta do legi~latlot· é con-
ceder taes favores nos cttladl!.os que se 
tGm inutílisado no serv iço publico, caso 
em que não estaria o supplicaute. si o 
lugar que agora exerce fosse conside-
raJo de tal ordem. são de parecer quo 
seja indeferida a preteuçt1o do suppli-
caute. por falta de fundamento. 

Sala d11s commisscJes, 3 de Outubro .Je 
18112.- Jodo Lut:, J. P. Xavier da Vei-
ga, Paixão, Blas For·les, G. Penna. 

N. 56. 
As commiSfões de poderes e 2. • de fa-

zenda, a que foi presente o requeri-
mento, devidamente Informado, do Ma-
noel Vieira da S•lva Braga, vigia do 
Porto de S. Math6us, pedindo a esta as-
semblea uma pensl!.o,por haver prestado 
â província mais de 20 annos do ser -
v iços; 

Oonsiderando que semelhaute pedido, 
alem de ser exorbitante das aUribui-
ções da assemblea, nt1o tem intei ramen-
te rast1o de set· o nem p r~decedeutes 
que o expliquem, sto de parecer que 
seja Indeferida a pre tençã'> do suppli· 
cauto. 

Sal.1 des commissõos, 3 do Outubro de 
U82.- Joao L1otz, J . P. Xavier da Vet-
oa, Paúcdo, Blas Furtes, O. Pen11a. 

N. 57. 
As commissõds de poderes o 2. • do 

fazenda, a que foi presente ~o requeri· 
muoto du vrofess• r Jusé Marques Fer-
rAira, ped•ntlo que se leve em conta 
pu11 . ua aposentadoria, quando reque• 
rer, o tempo 1le 2 annos em que exer-
ceo o e111preg..o de escr.v1lo da collec~o 
riu dt1 Sete Lagoas; 

Considerando que o empre~ro de es· 
crivãu de colloctorin nào dã direi to 
â aposentadoria e que,porlauto, nt1o po# 
fie, uem dtve ser computado para tal 
Om; confllrmâo -~e com o parecer da 
11irect 1ria do fazenda provincial e Mo 
de parecer qu9 ~eja mdefertda a pre· 
tençãu do supplicunte, por carecer de 
fundamento. 

s~la das ommissues, 3 do Outubro de 
1882.-/ oã·> L~liz, J. P . Xavier da 
Veiga, Paircão, Bias Fortes, Gustavo 
Pemw.. 

N. 58. 
As c 1mruissüBS de poderes e 2. • do 

fazenda, a que rui presente o requer i-
mento do 2 • official da directoria de 
fuzentla, Oscar A ugui tO da Silva Bossa, 
»lllil;i ,UilUO de$18 ~Atielllbloa a cooces:~4o 

de uma licença de seis mezos cmn lodos 
1/S vencimentos para ll'!ltar do saude; 

Considerando que o.i casos deliceo· 
ça~ aos eu. to rogados publiços ~ll,lãll_ pro· 
vi,tos em 1oi e regulall)entos e que não 
é j ustu quo esta u511emblea esteja , cpn· 
t inuamente a abri r cxcepÇõe$ a~ ~IJ.liS 
leis, por motivo do ordom pllrLi~u lar; 
~ao do parecer que feja indeferida a 
pretençao do supplicante. 

Sala das commissões, 3 de Out ubro 
r!e 1882.- Parxão, GU$lavo Pem&a, 
João Lu.i~. J . P. X. da Veiga, (ven-
calo), Dias Fortes. 

Fii:Ao todos sobre a mesa para en· 
lrarem na ordem dos ta· a balho.,. 

ORDE M DO DIA. 
Proposiçaes tl4o sanccionaclas. 

Entra em discussão, cada uma p ... r 
sua vez. e ~ào:~em debate approvado~ os 
pareceres n~. 48, 49, 50 e 51. relativos 
à~ projlosições não sancctonadu ns. 
2883, 2889, 2891 e 2894. 

Categot·ia de ft•egU6.::ta. 
E' approvadr1 o projeoto n. 47, cujl\ 

2.• discussãll ficara encerrada na ulti· 
ma se:!l'1to. 

Seguindo-se a discuSS<lo elos addit.i-
vos, s~o 3 pprovados sem debate os de 
ns. 1 n õ ( 1.• p3rte, sendo rejeit:~da 
a 2. "), n~. 6 e 7 ( I". o 3. • partes. sendo 
r.:j eit.adu a 2.•), os. 8 a 12. 

gntr11 ern discussão o de n. 13. 
E' apJiaua e entra coojunctamente 

em di~cu~sl!.o a ~eguinte 
Emenckl. 

Em vez de- Espera--dign•se--N. Se-
nhora da P iedade da Boa E•per11nça. 

S R. Sala das sessilos, 3 de Ou-
tuhro de 1882.-H. Sales. 

Encerrada discussllo, é approvado 
o nddítivo com a emenda. 

E' opprovarto o udditlvn o. 14. 
Entra em lliscussllo o de n. 15. 
E' apoiada e entra conj unctamenle 

em discussAo a s·guinte 
Emenda. 

As clivisas de Monte 13ello com Mo-
saJUb nbo serão us seguintes: 

Começando na barra do rio Bebe-
d~~ro com o Mosambo, por aquelle 
ac•ma nlé suas cabocoirus, rl'aqui con-
tor nando as fazendas de Jostl Trist1o 
de Carvaluo, Antonio Botelho de Cac·-
v_alho e a de Monte Chri• •o, quo c rn-
ltnuno a pertencer a Mo -an1binho, 
fechao na div isa de Cabo Verdu. 

Sala d:u sessõe~. 3 de Oulubro de 
1882.•-Stlvestre Ferra;:, 
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Al'"NAF.S. 

O s _... l~•·onei.;co ~nvua·· 
a·o : -Sr. pr'eji•lento. autor do adcli· 
tivo IJUO Ol'll SO dtS~UL1, COI'I'O· llle O 
rle•·er de, em sua su. tontnçiio, vir pro-
fo~rir n lgumas pnla vrM, e, no mesmo 
tempo, impugn.~r, como inutil t' des-
neces~aria, a emeurla quo ncaba du ser 
offerecida pelo illustroJ roprcseuhoto 
do ! 1.• d istricto. 

O addiüv.~, Sr. pre.idunte, c,ntem 
duus p:~r.tes dis tiucta-: trata ·Stl de 
olc••ar ú categoria de frllguezia o drs-
tricto do ~lonto~ Usllo, do term·, de 
Cubo Verde, on·Je resido, e tambem de 
e~iabelecer as suas divisas CJ ITI as 
freguezias visinbas. 

M•Jn to Bollo, Sr. presidente, que 
até h a pouco não passa v a de um pe-
queno arr ... ial. de um s1mples povoado, 
co!ltendo um•• populaç:lu escas~u o al-
gumas casas mui ed1fic~tdas, e ho~e. 
fur Ç3 é dizol -o, uma dt~s mais flort>S· 
contes IHIVoaçõeo do m unic ipio de CaiJ11 
V ordo, tl'undc dista 22 kilonwtros 
apenas. 

c~rcada de fazendeiros importantes 
e ubast-.tdos, ontre os quaos de•·u men-
cionar os membr11s componentes ria 
irnpurbnte e prestigiosa farnilia- Uoe-
no-, tt po,·oação do Monte 13Jilo pr,s. 
suo hoje boas casas, to111 u111 commer· 
ctu rcgul~r e uma capella que, ape.>a r 
flu peq uona, prc~ta-so uas '.!X.ercicius do 
culto rliçino. 

A imporlanctn 1lo,sn pOI'oaç;io, Sr. 
pl'0111dente, vae c r·escendo tlu dia para 
rlia , pois que ruuiL11s habitantes das 
rrcgu~zias visinhas para alli u1m ~e 
mudadl). Eu posso atte.tar esta ver-
dadl!, ro que, Sr. presidente, tenho 
pa~atlo por alli varias ve1.es o notado 
n incremento que ••nc tcn lo essa nas-
conto povoação, que pertence a uma 
1.000. rcrtilissima o tem uma pJpulaçito 
activa o industriosa. 

Accresce mais, Sr. preoidonte, quo 
essa povoaÇão disJ,.õa ainda de muitos 
r1utrus elementos de pro.poridade: cul-
tiva-se ttlli, em não pequena esc.1la, o 
café o o fumo. cuja export.:lçito é racll o 
poucu dispendiosa, vrstu como demora a 
~10 kliurnatros do prhrleiro ponto ria es-
trada do folrro, que é a estação de C'lsa 
.Uranca, pro,·incia de S. Paulo. 

Ut•ucluu d'aqui, SI'. pre~idenlo, que a 
povoaçao do Monte l:lello, em um l'uLut·o 
proxuuo, virâ a ser uma uns freguezias 
mu1s 1m11ortaates d!> sul desta província, 
maxirue si o gl)verno vlor em seu auxi-
lio, atteodenuo a alguns melhoram~ntos 
de que etla necessita, e, ·por Isso, enten. 
.,o que eslfl ou condlçõos de ser elevada 
,_ categoria de fregue:da. 

[)o,·o ngura, Sr. pa·esidcnlo, fn1.er al-
uumn~ . consirleraçii~ -com rolaçiiu f1 ro-
gulllhl paa·le •In n!lrli~ivo, que é a quo 
trnt•t ,IM tlivisas dessa povóaçuo, e e:tpor 
o~ fu nrJnmen to~ quo me levam a impug-
nar a pmenda npl:eHetllnda p(llo nobre 
lloput11do, rP.~:<idenLo na Cbrístiun. 

A flOvoaçilo de Moule .ijeiJo, Sr. presi-
dente, fui elevada n dlstrlcto de paz pela 
lei n. 2i02 de 30 de 1\ovemhro de·ISSO, a 
qual lll!u faculdade A camara municipal 
de Cabo Verde de estabelecer"" ~ua.s di-
•• IS~u; mas, desejando es&l illus tre cor-
puraçiio proceder· •I e ncuordo, com a ca-
mar·a. municipal de l\lo~an1bínho, de cuja 
freguer.ht tinha rle ser t11·ado um pe-
quon? Lot·~·itorio pat·a se constl~uir esse 
d lstrtc!o, procurou ou v 11;1\ 11fOV)atuente. 

FU'I eu o encarregado do apresentar o 
tra~.J.llo dessas divisas ao distinclo pre-
si.uonto !la camara municipal ~o Mosarn-
IJrnhn, tenente cor.Jnel Cesarlo Coimbra · 
meu parente e auligo, o qual, de accord~ 

' ' - I com as rn.ormaçoes pri!S la•!Jls Plllo cida-
dilo Josú 'l'ris(ito de Cana lho. fazendeiro 
e residente allí o. llrlt', 1sso mesmo co-
nhocorlrJr •los limite~ •la~.fregue1.iiÍs tio 
Mb~·•mhlnho e Cabo Verdo, rer. no tb-
Ç3do dessas tl ,i'visa~ ás mod1Uéaçües quo 
en tendeu precisa~ hll jJnrt~ t'eialh:a ao 
ter ri tot'in quo tln h a tiO ~e r desmembrado 
ou destncadc dar1 uolla rregue?.la. 

Scmolhantenren Le pl'<lcodau a carnara 
tnunicipal de _<.;abo Ycrrlo com rolação á 
parto <r~~~ tiOVIa ~e r desmsmbnllla tia fro-
guo?.ia tle &'lnta RitA •lo Rio Clnm ou-
vlnuu ali I n Dl'!ll pa rticulnl' o ·li~tinctu 
au1 ijlo. capi ltlo l•'l'llllclsc!J A nac leto • •lo 
ltesoudo. que. llor· soa· vox, <amllem 
fez IIS aite1·ações que entenllou cou;e-
nieotes. 

Esms rlil·isas, com as modiOcaN•s fei-
tas, ••lo as que por mim foram otrereci-
das c, 11ara flroval -o, olliueço ;l co:tsi· 
deraçllo da cam os primitivos apt1nta-
mentu~. us quaes t.eohu em meu poder. 
Cuntr·m e lles as nota~ tiAS allernçUós fei -
tas p11r 11q uelles dois d lsti netos ctdarl:ros. 

1,/uando, St·, prPRidonto1 apresao te i o 
pt·vJectn n . SI. e c1ue ,,.,, ollerecl corno 
addlttvo, elevando o dh1trlcto do Mont~ 
llellu à categuria de freguer.iu, n l!tl ti-
nha em meu pod11r essas ílirisas, quo fo-
r.un lrnçadas de acco~ll.o com u pl·esi-
den le da camara mun1crpal rln :\losambi-
nho, coruo dissP, o por i<~u inclui nesse 
vroJec;to a facuiLI:ulc rio poder a cllmnra 
ue Uabo Vet'de estallclecoi-as; mn,, ven. 
!lo quo osl.a assemlllon nilo eslava dis-
P•lSIU u fazot· semeihnnto couces~ao, tra-
tor •le obter essas til v 1sa~, quo silo re· 
pilo, Uli mesm~s flUO COIISIUIIl cJaseg~DII:t 
parte do add1ln•o e que foratQ examina-
da~ pclu teuente coronel Cesario Coim-
bra. 

O SI•. S. Fer~·u;; ·-E' exacto, e fqi esso 
m0!1111u cid,adão quo mnntloU-me ns (!I vi-
sas que acabo de aprcso'ntat'. - · 
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O Sr. F . Na11arro: - Sendo assim, Sr. 
presidente. e acreditando que as divisas, 
que fazem objeeto da emandu apresen-
tada contllm-se nas que ofroJreci, perde 
eslà 'a sua rasllo lle ser e deve, por isto 
mesmo, ser rejettada como superllua e 
loutil. 

A.coresea ainda, Sr. presidente, que, 
si bem me lembro, roi pelo !Ilustrado 
Dr. Pedro Sanches do Lemos, quando de-
pu ta do, apresentado nesta casa um pro-
jecto, contendo as divisas de Monte 
Bello. as q uaes, confrontadas com as 
que ora apresento, vê-se que nllo ha 
nenhuma alteração, sendo, por tanto, 
as mesmas que o additivo consigna. 

Referindo-se este addltlvo â estatis-
tlca dos municípios IJUO mais lmmedia-
mente represento nes ta casa, compre-
heode-!e ::lr. presidente, que cumpria-
me salvaguardar os direi Los, principal· 
mente o~ do Mosamblnho. 'fenho alli 
bons e dedicados amigos, parentes em-
pregados no foro, a<~S q uaes nao desejo 
prej udlcar; e si isto nllo bastasse, si nllo 
fl)sse sutncíente para que eu aqui de-
rendesse com a melhor boa voutade e 
dedicaçtl.o os seus direi Los e interesses, 
~erla bastante considerar que. na elei-
çao provincial, recobi alli provas de 
111uita cousideraçilo e apreço, das quaes 
tulo era e nem sou dlgolU (1ldo apotactos 
oeraesJ. 

Creio, Sr. presidente. que demons-
trei q Utl o districto do Monte Bello es-
tâ na~ condiçõu de ser elevado â cate-
goria de freguezia; que as divisas tra-
Ç.IIlas ntlo ofrt~ndem o município do 
Mosambinho e que a emenda apreseu-
ta•la pelo nobre depu ta tio, re!Jreson tanto 
tio 11.• tlistrícto, oao tem rasao de ser, 
cumprindo à casa rt>jellàl·u, approvan-
do o additlvo que apresentei e procurei 
sustentai". 

O S r . s . Fera•uz:-Sr. prosi-
dento, apresentando esta emen.Ja, uao 
tivo pur fim incommodar ao meu no-
!Jro collega, e nem hmpouco crear-lhe 
difficultlades; meu fito foi unicamente 
atlender â rcclamaçllo de um amigo a 
,1uem muito preso e considero, o Sr. 
Cesar :o C. de Assis Co:mbra, quo muito 
Su ha des1·elado pelo Burescimento do 
imp 1rtante município de ~losambinho. 

!!;,~o cidadilo , em largas considera-
ÇÕ<S que fl'z-me, provou â toda evi-
denctn que o muuicipio do Mosambi-
nbo, que oão é grande, não podia ser 
desf.tlcado de t erriturio e população; 
pediu, por i$W, o mou concur~o para 
quo a 5ua es tatist ica o :lo fo>so alterada 
nes ta assemblea. 

Proveodo ja que se teria de elevar 
à freguezia o di tricto de Monte Bello, 
~~~ll· "!~ ~Ue as divisas <lue devilo $&r 

traçadas on tre essa C regue:• in o o nl u-
nicipio de Mosambiubo. 

O Sr. Naoorro:-São ali me1ma.s 
quo conslllo do additivo. 

O Sr. S. Ferra::- Si allo as mes-
mas, ntl.> ha inconveniente em que ~ejao 
approvadas, si uilo sao as mesma~, _s~
gue-se que ba alte raçtl.o no mumctpiO 
de Mcsambinho. 

O Sr. Nava1·.-·o:- Tira-se uma pe-
quena porção do ter ritorio. . . 

O Sr. S. Ferraz:-Logo, as diVIsas 
nlo silo as mesmas, por insignificante 
que seja o torritorio que se tire do 
Mvsambinbo; e entao devem ainda ser 
approvadas n:sque proponho. . .. 

Eu nllo que1o que esse mumctpto 
soffr11 desmembraçáo de territorios; eis 
a ra~ilo da minha insistoncia. S<ltisfaço 
neste portto uma justa reclamação d"s 
hab:tantes de Mosambinho, cousti toido 
em município ba muito p:~uco tempo. 

Nós nao devemus, Sr. presidento, 
crear freguezia.s e municípios, ahe· 
rando profundamente as freguezias e 
municípi o~ visinb.,s, reduzindo-os a 
urn estado de inviabilidade pela alte· 
rt~çllo de sua população ja esca55a. 

O St·. Lemos:-Ma.s ha algumas <li-
visas quo ~ao convenientes. 

O Sr. S. Ferraz:-Si o districto de 
Monte B~llo. par .. ser freguezia, tom 
necessidade de t irar territo rio do mu· 
nicipiu do Mosambinho .. 

O St•. N avat-ro: - Como tira-se 
de Cabo V arde e S. !~i ta do Rio Claro. 

O Sr. S. F~rraz .. a solução é nilo 
tratar-~e dessa elevaç!l(). 

O Sr. Navat-ro: - Nao apolado. 
O St·. S . Ferraz:-V . Exc. dtz que 

o Cabu Verde uilo flca prl'judicado 
com a retirada de uma parte de seo 
territori'l, porque a nova freguezia 
fica pertencendo a es;e município; mas 
oào é disso que se tratu. l:Jem sei quo 
o Cabo Verde alá luc ra com n medida, 
com prfjuizo de M•1sambinbo. 

Procuro com minha emenda evitar 
isso, pois bem sabe quo ella tem por 
flm sob:Stituir unicamente as di visas 
de que trata o additiv<~ na parte re-
ferente ao município de Mosambinho. 

O Sr. Navarro:-A~ divisas es-
tabelecidas na emenda silo as mes-
mas tio adtlitivo. 

O Sr. S. Fet·ra.::-Logo, nilo ha 
inconveniente em que a emenda seja 
approv.oda. 

O Sr. Navarro.-Lilg•1, deve ~·-r 
rej~itada, por desoeceuaria, e appro-
vatlo o additivo1 tal qual ae acb&.. 

O Sr. S. Fen·a.;:- l'or conseguia.. 
-' 



to, V. E~c . se acha em contraJicção, 
porque ainda ha p1uco disso que vão 

. fazot· p1rta da nova fNguuzia terrenos 
tir11dos do Mosambinhu, o quo não 
eo diL na emanda substitutiva que man-
dei uo adJitivo. 

Oepoi$ de .tas considoro~çõcs, sento-
me, Sr. pre3i•len ta, esporao lo que a 
as emblea nll<l reduza o n J VU e peque-
no municipi • de Mosa mbinho e acei-
to, porLanto, a minha emenda, cujo 
fim é o.;se unicamente. (1\fuito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encerra-•e a di~cus~âo, sendo approva-
do o ad litíi'O e rejeitada o. emenda. 

Stlo approvados os do n. 16 a 18. 
Entra em discuss!io o de n 19. 
DepJis de a lgumas considernçOes Ju 

Sr. X. da Veiga, pedindo es~lareci
meutos, que são satisfeiLos pelo Sr. G, 
Peooa, encer ra-se a discuss:IO e é re-
Jeit.ado o addit vo. 

Entra em dtscussllo o de n. 20. 
O St·. Drumoncl faz algumas con-

siderações no intuito do S9r esclarec.i-
,to pelo uut.<:r do additivo sobra al-
guns pontos deste. 

O @r . Manoel l"oue tlno:-
Sr. presidente, eu uno era capaz de 
apresontaresse additivo, senilo pudé:;se 
baseai-o em motivos muito plausíveis. 

O.s propriotarios dessas fazendas, bem 
como muitos outros, ropresenlnrao o 
aono passado a esta nssemblea,pedindo 
a sua tr:tnsferencia para a fregu~:zia 
da Vurgorn Alegre, ':}UO é juslnrnonte o 
quo CJnsigna p meu o.dditlvo, o.o qual 
o no br.~ deputado oppoz-se, allegando a 
fnlt4 de representaçao dos tnteres~atlos. 

'fcuho a declarar á casa que, indo :i 
secretari:t da asscmblea, h\ encontre• 
representações nO$!e !enti•lo. quo se 
acbtlo na pasta da commi>s!lo de esla· 
ti~tíca. v a. pois, a casa quo o meu additivo 
tom todo fundamento ern roprC$enta-
ções, t1nto deste,como do armo passado, 
tle:ISOS cidadãos, pedindo :1 sua trtlnsfe-
rencia para a Vargem Alegre, junta-
monte com muitos outros, cuja preten-
çAo S. Exc. requere~ ~uo fosse remet-
tidu As camaras muutclpaes, corno um 
moto de abafai-a. 

O S1·. Drumond:-V. Exc. n~o sa· 
tisfoz a minha pergunta, isto ó, ri o~ quo 
freguezio.s silo t.radas ossos fuzend:t~ ? 

u St·. M. Fa!Ulir~o:-Oeclaro com 
ain~ridado que um:1 ou outra pertence 
â freguezia do Pr<~ta. 

O Sr. l)rumond:- Opponho-me t&r-
•ninantemente. 

() Sr. M. Far~!ino: - Mas os seus 

propriotarios podem a sua tran~rereu
.:ia para a Vargem Alegre, que lhes 
fica muito mais proxima e onda olles 
teem todas as suas relações do qualquer 
ordem, todas ;ts suas dopoodoncias. 

V. Exc., pedindó quo ambas as ca-
rnam~ fos;em ouvidas, teve por fim 
matar a iden, alias multo justa e ncoi-
ta vel. 

O St·. .lh·1nnoml :- Agora o nobre 
dat1utndo declarà que é de murlicipio 
ct i verso. 

O S1·. M. Fauslino : - Alom disso, 
Sr. pro$idente, occorreu uma circum-
slancia, quo vou man:fostar á cnsa: ó 
quo oa documenf<Js que 'mo forltO en-
viados a o~;e respeito, justif!cándo a 
tr.wsfcrancin pedida, tendo sido por 
tn tm dudQs ao nobre deputado o Sr. 
l.lr. 11. Sales para guardai-os. atli. •la 
sua carteira,desapparecertto. ( Risad<ls). 

Vozes: -Isso ó mu ilto grHe. o SI·. n. Sales:- E' cxacto, 03 do-
CUtnOill05()St iverãfl em meu poder. 

O Sr. X. claVeiga:-Mus quem os 
tirou 1 

O St·. M. Faustino~ - N:1o soJ i, nem 
illu lo a uiogucm ; felizmente, porem, 
ha aindu uma reprcscntuç:io do anno 
plSsado, quo serve para ju.tillcar a me-
dida. 

E' apotada e entra ·conjonctamonle 
em di cussão a seguinte-

Emeltda. 
I:Jopois das pala vrus-l'iu v a de Pau la 

Fertcirn.-e u territorio qttll compre-
hendo as referidas fazeudtts, nLrnrigon-
do ludo o r.bei rão rio Bom Successl•. 

S. R. Sal:l d•s sessüe;~, 3 do Outu-
bro do 1882.- Jl. Fa"sti110 

O Sr. Drnn•ond:-Sr. presi-
dente, bem a1•isado andei eu qunndo 
pedt no hont·ado deputndu 'fU9 acaba 
do fnllu r , quo vies~o explicar ú casa a 
quo município o distt-icto portencuun 
a~ fuzendus, de cuja tmnsrerencin cura 
o sou adtlit\vo. Não perdi meu tempo, 
porque ticou desco'.lcrto que es•e addi-
tivo consagrl! justamente uma medida 
quo, hn poucos dia1, foi rejeitada pela 
c~~>a; i.lo ó, o.n outros torrnos, por ou-
Iras palavras,o nobro deput:Hio preten-
do transfer ir para a ft·egnezia da Var-
gom Alegre, município t1e Mn.l'innna, o 
t•iooi rno dns Cobras, quo pertonco :i 
ft·oguozirt do S. Dllmingos do Prata, do 
muuicipto de Santa Bat bara, que tenho 
a honru de representar ne.t!l casa. 

Srs. , até hoje acreditai muit•l na s in-
ceridade do rneu íllustt·adu collega, na 
iunucencia com qua S. E:tc. formula-
va e upresentuva ã U?S!a consicl~ra~o 
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seus projec!os, :ulditivos ou emenda~. 
Mus hojo, Srs. (risadas), de pois que vi 
que S. lhe. suJeitou á delibcraç!lo tia 
ca:111 um additivo, rodi~,du de tal ma-
neira (ris.:Jdas), quo, su ro~~e apprvva-
d•J, nenhum de nói podor1a d•z~r quaes 
o~ muuicipio,s pur olle proju•liC<&do; , 
vejo quo uâo usou para commigo daquel-
la ~inceridade e lealdado, á que julgo-
me com d1reito . 

O St·. H. Sales:- V. Ex c. não pode 
attribuir a um :seu collega rotcnçõel! 
quo elle n4o teve (mui los apoiados). 

O Sr. Preside11te:-E' até pruhil.l.do 
pelo regimento. (ilporados). 

O S1·. Drumoncl:- 'l'enllo o di ro.to de 
nnaly:~a r as ma tel'ias que sao submet· 
t idas à discus·llo e eu tendol-as deste 
ou daquulle modo. 

O Sr. H. Sales:-l$50 é outra cousa; 
mas uao pode a t tr1buir a11s outros in-
teuçõt~s que olo t. veram. 

U Sr. Dru~Mnd:-Tenh;> o direito 
de procurar levantar ou deofazer as 
confusões que as medidas :submettida:s 
á dis~:ussllu encerrem. 

O Sr. M. Fau~tino:-V. Ex c. esta 
muito enganado a rn .. u reipetto. 

O St·.Drumotllt:-V. E:t.:c.deixou c.J-
ruo que pairar· no espírito da ca~a a su~
poita do q ue fosse eu quem tives,o fo~:tu 
de>apparecer os documentos a que allu-
cli•J (não apoiados) .... 

O Sr. ilf. Faustino:-Fui muito 
claro. 

O 81·. Drt"nOtl(t . . .. UIUU repr·o~cnta· 
çilo, quo S. Exc. uissa que tinha em 
ubouo do seu additivo. 

V S1·. p,·esit!Cille:-0 Sr. i\1. Fuus-
t i no 1ulo se rc fen u â pessoa nenhuma; 
s~ u t ivesse fuito, ou o teri.t chamado 
â .. rJero . 

O St·. Drumo11d:-Sr·. pr<!sidente, 
ha uu :ro~ •tue o~:~:uJ,O um lugar uesta 
casa u toul1o sempre combatido os rn~: us 
udvcrsnrios á luz merilliuna, nã•J us:ut-
clu ~cquer de um meio monos h .. ne: t·J 
o Jece:;to par.t fazer vingar as medidas 
que ~utrrago. 

O St·. Jlf. Faustino:-Como todo; 
• nu-. 
O :;, . Dn,moncl: -Nom eu tenho ne-

cessicla•l.,, para me oppor ll q ualquer 
rucdida, d1 recorrer a moius m~nos dig-
nos, li quo qua~i s&mpro costumllo se 
up~gur aq uelles quo u~o toem .:ousc 'on· 
cia Jus causas qut~ defendem. 

Por iss11, drgo bem ai Lo, que oao sei 
o doJ t•no que teve e;su t1io su1pirada 
r epresent.açllo, que S. Exc. reputa 111 · 
dt-peusavol _p.:r·a a cluciolaçào da 
~ UU•t àO, 

Sr. presi•len te,: não sei porque, a to-
•lo transe, <Juor se nugmonl'lr o muni-
ci pio d , :'l'larianll:t, um dos ma i~ pros-
p~ro J da pro,·incia, em detrirnonh de 
uu lr••s, quo o :lo se achllo em idonticas 
Clrcum~lancias! 

So compararmos o~ olernenLos rio vi ria 
quo tom o rnuoicipio llo Mal'inunn com 
u:s do que drspue S. B 1rb1ra, ncredi t.o 
que mesmo o espírito mais scepticu não 
ho. itarã um momento em dizer que 
aquollo drspõt~ de todas as con•liçõJs dt~ 
pr. S!Jeridade, em conlraposiçdo ao 2.•, 
que é pobre, e no em tanto ai orla ~ e pre-
tondú mutilai-o para mais engrande-
cer o outro ! 

E é, Srs., o meu nobre collega, r e. 
pre~untante da provrn~ia, é ve r·da·le, 
ma~ ndo representante immodiato olo 
município rle S:wt.'l Darbam, quem 
vem propor a mutrlaç4o deste muni-
cl pio, tal vez pretendendo que nem ao 
me nO$ as vozes que o reprosen tllu ele 
po~rt•J se pmnunciem nesta casa e m 
defcza dod direito;; sagrados que lhe 
assistem ! 

Sr. prosio:lcnte, aintla hoje a casa teg.. 
munhou qual o nrodo purquo proceJi a 
respei to cJe urna med1da de esta tistiC<I • aprusonwdu p •r um do nos·o 1 illust res 
collc.:gas. Tenho sempre procurucJo vo-
tar du accurdo com os repre>entantes 
imm,edin~os do; distric tos a que eslsas 
morlid •S rntore~são. embora muitas ,·c-
zes vozes auto•·i$adas o sympathrcas, 
quer de unt,quer •le outro l<!du da casa 
a e llusse opponhào. ' 

Huje o n<Jsso <listtnc'to amigo, o Sr. 
Ferruz, oppoz-se a um addr tr vo apre-
sentado pel11 II0$50 cJiguo cullcga, o Sr. 
~a,·ar·ro.Pc~guntei .a ~·teoJsso collel)a 
n. e~so ndd1trvo preJudrcava a dis tl'icto 
dtvc..t'oO do seu, e de;de quo olle me res-
!Jun· l~u que não, I) uo a mcdi•la in teres· 
s11 " '' so111ento ao seu di~ u·iclo, e u nito 
pu1. a rrcnor duvida om dur-ltJc o meQ 
voto. 

~i está e a marcha que eu t9nl;.0 ~~ 
gurd•1, nao posso, u m momento seque r 
c~uvidar de que .seja rej eitao!n o addi~ 
lrvo que se d rscute, mesmo porque 
acr.Jdr ~o que nenhum de n.>ssos colle-
gns .quererá atlrniuir o prtocipio tle 
quo qualquer deputado po~sa levan-
tar a rouco. e resp1gar n ceur;, alheia. 

Sr. pre; 1dente, ainda assim que ro 
marchar de harmon ia com o nobre de-
putado. 

Sr S . Exc. apreseotu documantos-
eloq uento; e srgnificativos e:n abJIN 
du seu athlith·o, mlo serei on quem '!•10· 
t rarie a VQO!ade dos povos, quo eu col. 



loco a~irna de qu:1esque1' outt·os in te-
resses . Ma,s i o nobn:: uepu lado niíu pu-
der, por qualquer I"<~São, apr·e;;enlat• 
oss~s tlucumc ntos, poderemos nó.;, sü 
{5o r condescendeucra , adoptar o seu 
additivo, que nã? irnporta em menos 
que a mutilação ti•J mlwicipio de San-
ta Bubara, pobl"i~simo relaLI vuu1ente 
a•J do Mariunna1 

O Sr. Severiano de Resende:-0 Sr. 
M. l:austino dií!Se que Linha reprooen-
tução uesse sentido. · 

O St·. Drwnoná:-Ello disse que a 
medtda é exighla pelas pessoa~ :1 q ue111 
el!a intoru~sa, que tem uma represen-
ção nesse sentido,e então declarou que, 
na.o confiando na sua pasta, confiara essa 
representaçilo :tO$ cuidados do meu 
amigo , o Sr. 8 . Sale.•, q ue sentíl -SC á 
minha direita, de cujn pasla la mbe m 
dcsa ppu rccera. 

Ora,rleixo ãapreciaç;ll) da casaqu:r l n 
cleducção que se possa tirar desta decla-
ração elo nobre deputado. 

li:ntre tanto, con~ciente do que valho 
e da minha dignidade, na:o d~t rci re~
posta à S. E xc. ne~ta parte. 

O St·. M . Fausliao:-Mas alg uom 
referiu-~e â V. Exc ? 

O 81·. Dn,mond:- N<lo sei n quem o 
nobre deputado se r efcr io ; ma~. si o 
nobre deputado, o q ue lastimo pro-
fundamen te do todo coração, tom-se 
achado em an tagonismo comigo neste 
recinto. rc lntivurnen te a meditlus de 
estatb tica, tanto que ja tom dito q ue 
cu mo teuho eonstituil\u aqu i urna es-
pecie rle sco Cabrion, a casa que ajuize 
em sua conscieucia a quem poderão 
1·eferir-se as palavras proferidas por 
S. Exc. negte reci nto o que M o do 
echoar em toda província. 

O St·. M. Faustiao:-Podía qual-
quer ss rvenle, que \'iesse fazet• a lim-
peza da casa, tirar esse papel. Eo n a:o 
julgo o nobre deputado capaz desse 
procedimento. 

O S1·. Drumoncl:-Sr. presidente, 
nãtl venho pedir· favores ã assembloa, 
nllo te nh•J títulos para pedil-us e nem 
os querJ; ~ omente deseju, qne e m vis-
ta dos priucipios de justiça que de\·em 
pautar seos netos, olla udopto o seguin-
t e requor imen to,q ue vou offerecer. (Lê). 

Se vierem as reprosenUições,eu cu r-
varei a cabeça e concorrerei da mi-
o.ha parte para que S . Exc. a inda uma 
vez alcance um triumpho, embora com 
sacrillcio do munici(lio que represeuto. 

E' apoiado e post.> em discusssão o 
• seg uinte-

jRequel'imenlo. 
H.equiliro o adíawonlo da rlj:j~;ussüo 

deste adclítivo ntó que sejiio pre:;entes 
a e~ta a.•sernlllea n,; representações 
das peí!S·Ja:~ interessadas. 

Sala •llll; sessõõs, 3 de OuLubro de 
1882.-Drwnond. 

O @r•. !\lnnoel I•'u\r~tiQo:
Para mo 1trar, S r. pr·esitlente, a leal-
dade e franq ue1.a, com que tenbo pro-

. ced1do nesta q ui!Stil•> , para tirar a im-
por tancia do qualquet· allusao, quê pot· 
ventura o nobr"e ' deputado me tenha. 
ruitc> em suas observações, bas.tu que 
eu exp.mha o modo por que for mulei o 
presente add i li v o. 

Desde que chegou à minltns mitos a 
petu;:lo UO$ cidadãos. cnj:ts fazen rlas 
se Lrata de trans feri1·, dirigi-me ao no-
bre cleflutatlo que àcaba de fallar, e m 
particular, e perg untei- lhe se sabia 
á que freguezia ou município perten-
cia o tel'it•,rio orn questão. 

S. b:x.c. me respondoo q ue mio sabia . 
C:n t lio cuntei-l he que ia apresen ta r um 
projecto nesse sentido, conscio cie que 
não ia com esse passo offender inte-
r esses do seo districto e somente tendo 
por fim atteuder a um pedido dnquel -
les cidar!Aos. 

No correr ela rl iscussão o nol>rc de-
putado verificou fJ Ue a!guns dos c ida-
dão~ ele q ue se trata res rdcm no mu-
nicipio do Prata, que pertence ao cli:.-
l ricto que S. G:xc. represenl~. 

EnL;\u r10'erecuu umagranrleopposição 
ao rn oo prujcclo e requcrco quo fos-
soul oul'idui as camaras dr>s dous rnu-
n•cipios; e n isso ficamos. 

Entre tanto, um desses cidadãos vem 
de nOI'O insi~ti r· cornmigo pela, pas$a-
gem da sua fazenda pnr·a àfa rianna; o 
eis o objeclo do ad ianocnto que ora se 
discute. 

Eu não soi . 3rs., qua.l a t•nsão rio 
tama nha pr e1·enç<\O do nobre deputado 
contra o pobre muuicipio de Marianna?! 

O 81· . .Dn~moni/.:-Não apoiado. 
O S1·. M. Faustino:-'l'oda e qunl-

quet• medida IJ Ue parta de mim, a l'<'• 
spoi to d'aq uello munic ípio, desper·t tL 
logo o oxnrne do nolJre clopulado. 

O S1·. P1·eside1tte:-Observo ao no-
bre depu tado que o que eslà ern rlis· 
cus;ilo ó o requerimento. 

O S1·. Jlf. Faustino:- Obedaço a V . 
Exc., Sr . presidente; na t.• SC>Sllo 
apresentarei uma repr esentação, que 
le nho, de>se c irlacl ;lo, pedindo a sua 
passt<geru para Maríannn, e conto corn 
a l'ealisação da rfOlllOSSII do UQPre de. 
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o-to 
putatlo, que disse qu~ •. so for apro~cn
tatla a petição, v\ltara pelll add:t1vo. 
( i\l ui to bem). . . 

Ninguem ma1s ped10do a palavra . 
encerra-se a discuss.lu e é approvad<> o 
requer imento. . . 

Entra em discussão o addat1vo n. 21. 
O (ijr. Gust.avo P e nnn:-

(Nao temos o seu di~cul'so). 
O 8r. Xavie r da V e hta :-

(ldem). · 
Na nguem .mais pedindo a palavra, 

encer ra-se a di !cus~ilo e é approvado o 
additivo. 

PasRa o projecto â 3. • di~cuss~to. 
Estrada de {e1·ro para Guaicuhy. 
Entra em 1. • discussao, que fl.:a en· 

cerrada e a votação arloadu, por fulla 
de numero legal, o project~ n.i:l06: qu& 
concede privilegio e garantaa de JUros 
â c onstrucçâo de uma es trada para 
aq •1elle ponto . 

Escc/4 de ph!Zrmacta 
Continua a 2. • discus~lin dn art. 2. • 

d, pn•jecto n. Z'/7, que refoa·ma a es-
colll de pharmacia rte Ouro Preto. 

O Sr. X . da Veiga fun-lamenta e 
coft'~ rece o s~guinte-

Subslitut \'O ao art. 2.• 
Alem das uctuaes c vi eiras , fica 

creada na !~$COla ote phnrmncia uma ca-
deira rte toxicolngoa, que p 1dorà ser 
regida, mediante concur so, pnr um dos 
actuaes professores. â quem caberàco 
ru ·d~ os veucimeutos anuua.''S de uoo1 
cnntn ele rei~. 

§ \. • O porteiro-con l•nuo do csla-
bolecimo!nto, luga1· que fica creado, 
ter á n ,·encimentu annual de 500$000. 

§ 2.• Ha,•erà tarnbem na escola o 
ompreg<~ de ph:\rmac~uticu.dircctor do 
labor:llorio, com os v•onc•mentus de um 
conto tlo reis por anno. 

§ a.• Para a manutouçllro da oflici· 
na da escQ\a, onde ~erllo avia•tas gra-
tuit:unenle receita~ para u hnSJ•ital de 
mi.ericorJia de~ta capital, hav~rá a 
quota que for aonualmenle fixada no 
orça mento provincial. 

S lt. Eu1 3 de Outubro do 18S2.-
J . P. X. da Veiga. 

o ..,. ... l\lanoe l Fnus tlno:-
(~ao ~mn•'S o seu di~cur~o) . 

O 8 •·· 8ilve st•·e l ·'er·•·nz·-
Sr . pro-;id~nte, ou vi us ob;crvações 
que furão feita> pelo on~o honrado 
umi:;o,'}ue preceJeo-me na trabuna,e que 
infttl zmaute não mo c.onvencerilo dtt 
que o seo substi tutivo deva ser aceito 
do pr,fore~cia ao que se ac~a a e>se 
re •tJCJi to das,pcst • no m~o proJecto. 

Aproscnl:tndo o project<> em tliscu;-
, ãu, Sr. pl'esidente, th·e em vi!l3 um 
phlnu de reforma completa n 1 curso 
de pbur macia, de ~orle 11110 o estudo 
alli se toma·sJ nprovoibvol e a pru-
viuciu tirnsse rc,ultado do uma in-
sti tuiç!tu,com a qual gasta nflo pequena 
sornma. 

T1 ve por fim fazttr com que o en-
sino pratico de pharruacia fo~SJ mais 
dwsenvolvido ; tive por fim crear labo-
ra'turio;; e gabinetes pa• a as diver::as 
maturias do que se const1tue o cur>o; 
e o substitutivo offcr.lcido pelo no· 
bre deputado não sati ~fuz a estes me-
lbo•·amento.>, porquanto , elle só cu ra 
t.le cr.~ar um laborut·•rio ou uma of-
fl.:inu de preparaçõ~s pbarmaceutic:as, 
qne teri'lo empreg" especial em bene-
fício do hospital da miser icordia. 

Isto é, u JlObrd deputnd11 quer, nem 
maas, ucm roeoos do que conver ter o 
laboraturio do cur:;o de pbarmncia em 
u111n pharmacia officu1l, sustentada 
pela província. 

Sr . presiuen te, V. Exc. sabe q tte 
num lub~ratorio chimico-pharmaceuti· 
.:••,coonot.leveser ode um cnr~ode~ta or-
dem, n:l.o su trata somente de prepa· 
ro~ções phannaceuticull. tmtn-se ole 
1hversas outras preparações, de d:\•er-
sas outras experiencias. s: se tr.ata, 
por exemplo, de chirnica, onde so ía-
1'1\o as di \•er~a~ reacções ncce15arias 
par a es$e estudo 1 nad.-. se poderá a pro-
veilar ao fim que tem em vista o uo· 
bre del'utado. Si se tratar do qualquer 
outa·a mater ia, as exporiencias sertlll 
lambam relatl\•as a cada uma dessas 
matenas e, (•OI' tanto, ainda essas pre· 
parações m\o poderi'lo !er dadas ao 
consu ono de um hospital ! 

Fvi por isso que eu pedi para carla 
anno um lnboratorio uu gabine te. Não 
comprohendo como se possa estudar 
phasica, com uon lab.~ rator•o phnrrna-
ccuttco, zoologia c botnnica,corn um la-
boratono decbimica,e assim por diante. 

Ja vê o nobre deputado, que o seu 
substotutivo ntlo preenche as vi,;tas t.lo 
projecto ; a ter ele .:ah:r este, melhor 
quo aceitar aquello ê adopt.ar uon pro-
jectu quo crear as cadei ras de toxico-
logia o mineral ogia o uao, como q u~<re•n 
alguns dos nobres tlopulado~. rnedaan te 
uoua grati llcaç,\<l aoH mesnJI'IS lentos ota 
<!>cola, qoo muito sobrecanegados ja 
se achãr> ele lro~b:llhs e o seriao muito 
mau ainda com o ensino prnlicu 1l!; eto •l:t 
uma das ma terias pela presente 1>elorw .... 

No pro•ject 1 eu peço concessli.OJ de 
gabinetes para o ~sludo da phr sica1 
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,\. N ~ '" ..:~. CJ-1. 1 . 
du llotauica, zoologica, toxí.:ología o 
miuer .. logia.o laboratorios pa.-a o on-
$Íuu tia chtmica mineral, <!himica or-
gauica c pharmacm. 
Est~ ga '>i ne to• o labora to rios llliO 

ueceunrio~ lU e~tudo d'~:~as ma terias, 
especítd meu te no quo diz respoau ~L 
p.1rto chimic:~; não sei como so pO>S(I 
ac3itar, entretanto, o subsLi t utivo do 
nobre deputadu, qutJ , res tnogmdo a 
sorito do wanipuluÇões prattCU$ tiobrn 
cada uma des.us mataria~. desuatu1·u o 
ilnpo.stbllitu o objectivu utilitariv dn. 
rofurmu. 

!) Sr·. X . da V eiga:- .\ias h a a lgum 
iocon vou ontu &rn qno o laburaturio 
chtmico preparo o~ remedios para o 
hu~pllal da misericordia1 

O .Sr. S. Fer1•a;:- Ntlo s<i compli-
ca-se o sot viço, como esses prod uctos, 
a~:~un confucc:onados em exorctci•l~ 
praticu~. nllo poJam ~ar conscionciosu-
IOuntu •lados uo CJIISUulo do ho tpttal. 

Eu nllu duviJaria accilar a idca do 
nobN depu tudo, ~o e lia fv.se rualuton-
te aprovei ta vel; mas é que assim os 
laboraturiol nll(J prtlenchedam os Iins a 
qutJ tenho alludido. Atnda ha mais 
outro tnconv.:nionle. 

Po le o alumoo, na occushlo om quo 
e~ti 1'ur occup:1do lliD alguma proparu-
çáo, quo eXIJa escruvu1osa e uccurad.L 
atLOuçao, rccell.:r uma r.~c.~i ta do ho~· 
pita! da tUISdricorJia para a vi:ar,o enl3.o 
t~ra olltJ du lari)ar o trabalho q uo csll-
VtJr em nados, porque as receita~ devoto 
:ser prepant.~as unmedi.at.a~ente . 

.Sr. prll:ltdeuto, <li Yt•lua<lo os . Ir':" 
nnno~ du cut·:so em 7 cadetru!!, d tslrt-
IJuida.s por i) loutes, uleu fim á fa1.or J 
com quu o ensino SOJa melhor e rnais 
l'ogular. 

() S1·. X. da Vcíga:- Mas fica muito 
caro. 

O St·. S. Fe'·~·a.;;:-.\diff.:renç:l para 
ma i~ ü apenas do 4:480$000 ~obre o 
quo o.tá consignado llm orçamento. 

(~uamlo se tratou do art. I. • do pro-
jecw eu Ja uve occas:ao do mostrar 
'! u11 ~ diiT.,rença orei de 4:4$0~000 e a 
dospeza t11tal de HJ:560$00~ rs., . ~to 
ntlu ct~ nlando com uma d1spustção con-
s iKnadu 1111 pr••jecte. que augmentu a 
tux<~ das 111atriculas. 

u S1·. X , da Veiga: - btu ha tio irn-
pot·l..lr dunínutção tle fre4ueucia. . 

O S1'. S. F u?·a.; :- Não acredato 
quu,!JOI' ~aUSB d.u maÍS 30SU00, alg.UolO 
que deocJe svgutr o cur~o lle phut tnn-
c a deixo de 10alricular-sa. 

u Sr· X . da Veiga:-:\ lua, sen-
do Jllauor1 fica ao alcance dos pobres. 

~ 
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O S1· .. S . Fm·l·a .. :-l'l.,, püe o noiJI;<l 
•I opu ta do na sua e mentia a t:reut;~tu do 
um lugar de pbarmaceultco chero •lo 
lob<~ralorio com o ordenado do . I :000$ 
ro•~. e eu pevo par.t •l~ tres p•·opara-
dorlls-·cons:~rvudores 1.·080$ reis, I usa-
res es tes que ~er<Io p•·eenchidos, me-
diante concurso, por nlumnos do :t.• 
e 3. • UllllO, e quo so oncarregarito da 
co~u;ervaçáu dos luiJomt~ríus u do ou-
lr••s dot·vlçus com a rel•·ibuiçilo do 3605 
reis aunuues. 

btrr serã mais um incentivo (lllra os 
alumnos se dedicarem ao e~tut!o. 

OS>·. X. cJq. Veiga:-0:~ mai:~ p•·o-
togidus 6 que seriio nomeado~; portan-
to, tulu h a ve1·a e,timu lo nenhum. 

O S1·. S. Fert·az:-:1/;to será a sstm, 
pot que esLe~ lug.u·es M o do ser prc-
enchitlus por muio de concurso. 

C...mo vé o nobre deputado, ha nesla 
serv~Ç<l aponu um augmenw de 80$0:00 
du l>rojecto sub ~c ti sua emenda . ' 

Sr. pre~idanLO, n<io ha inconvonionte 
a lgum' ep1 quo o p1·oject9 seja uppntva-
do agora, p~rq uo em torcoira discuss::to 
podo se1· emendado no o~~onlido rjlsll'i· 
ctil·o. 

No iulervallo d'os ta paru a torcoÍr;\ 
d iscus,;'i•J, eu tere t de coofo~rcnci n r com 
os loutes da escola do pharanacía do 
(Juro Preto, a fim de vermos qnn,.s M 
m•Jtfi ficaçõcs que pude soffrer o prvje· 
cto, harmonisaudo-so a reg ulurtdade 
do serviç•> com a economia tios dinhei-
ros publicos. 

Tonho concl uído. (Muito 1Je11.). 
A discussão fica ad iada peltt horu. 

A /)t'CSetllação úc prQjt:clos. 
Silo lados e vão a impdmi1· os llal-

guintes. 
~- 328. 

A assemblea lugi~>lativa pl'Jvincial 
do .\ !mas Ga•·ae~ decreta: 

Art. I. • Fica o prasidt!nle da pro-
vtncta autorhado a conceder a Anto-
nw tlc Alcantara Fonsecn C u rn •• r:l es 
o Or. Jvll•J Baptista do O li veit a ol u a 
quem melhoro!S van tagens offe rccer 
vrtv tlcg.o vara construcçiio, uso e gozo 
de un~tl e~trada do ferro ele biloln lur-
ga (1gual ú de Pedro~ ~-·) que, partindo 
do Po.~ssa V lnto ua mnrgou1 e'ILI uor•la 
tio Rio Pl'el J, vá torminll' 11m Uberaba, 
com o di t·oilo a prolonllar so orn todo o 
torritorl,, desta p10\' tucm ntá à d il'isa 
da pru,•inctn de !royaz. , 

§ I. • Ne•ta concessão tlcarâ gnrnn-
t ido igualmente o privilegio do ~una 
fie 30 kllomeLro;; pnr t1 cada lado do 
Ot:tu d<~. estrada. 

Art. 2 • 0.< concossionarios ou :1, 
• • 

• 

• 



-emproza quo orgaoisarem se rão obri-
b-:J.tlos u al'resentar os estudos dc6oiti · 
vos do truçado, pJlo menos da prime1ra 
secção da estrada, dentru do p1·a•o de 
dous a unos, o começarão os tra b tlhus 
de construcçllo pelo menos doze anuzes 
depois de app1·ovados os estudos pGio 
pres1dente da provinc1a, sob pena de 
caducidade do privilegio e coneeS91Io. 

Art. 3.• O l'ra~o 1lo privilegio ~ora 
contado da inauguração do trecho ter-
minal da pr ime1ra secção na povoaçilll 
de S. Francisco do Agna·pe ou sua-
ianmediHções. 

Art. 4. • Findo o praso do pri vile-
gio, reverterâ a tstrada ao tl~mtuiu da 
província com tudo o mater1al fixo e 
rodante. 

Art. 5 . • Rc\•ogllo-se as disposiçõP.s 
em contrario. 

S:1 la das sessões, 3 de Outubro de 
1882.- 1\f. J. Lemos, Gustavo Penna, 
IV enceslau. 

N. 329. 
A assemblea leg1slaliva . provincial 

de Mina~ Geraes decreta: 
Art. unico. Fica desmembrado da 

freguezia de Santo Antonio do Rio·aci-
IUa, muuioipio de Sabará, e aunexado 
à rreguew1 do Morro Vermelb.o, muni-
t:l pio de Cae té, o retiro pertencente 
à D. Luzia Maria de Gouvea: revoga-
das us disposições em contra rio. 

Sala elas oos.ões, 3 de Outubro do 
1882.-7'eixeira da .\{ otla, .I! anocl 
Fulgencio. 

N. 330. 
A primeira comrnis,ào do propJs las o 

reprcseutaçilos de caanura"s 1uuoicipue;, 
à que f,Ji prusonto 11 da camara do R.au 
Pru:o. ref~ rmando alguns arls . de sua~ 
pos tura•, tendu·n ex;.~ aninadu, é de pa-
r ecer quo se aduptll a in c! U$a resol uçao. 

Sala das comani:ssões, 3 de Setembro 
de 1882.- A. Velloso, We11cesla14. 

N. 331. 
A primeira commlssao de propostas 

e representações de camaras munici· 
paes , a que foi preseute \) projecto de 
posturas da Cltmnra do S. Ju: é do Pa-
ral so, tendo·•! oxamiuado, é de parecer 
que se adopte um forma du resolução. 

Sala das ~ossões, 3 de Outubro do 
!BS2.-1VMccslau, J1. Velloso. 

O St·. 11. Sales requer que $eja coo-
vocatla urna se~s:lo oxtraQrdinnria p:a ra 
hoje à noite, a liln de serem discu tidas 
a! diversas posturas de camaras anuni-
ci paes. 

E' upoia•lo os te requer imento. 
O Sr. p,·esidenle cou v oca a ses:sllo 

requerida, m1rca a ordem do dia o lo· 
1·antn a sessão • • - -
::!.• SESSÃO EXTRAORDINAitlA EM 

3 IJE OUTUBRU DE 1882. 
V tCE-PRBS!DE~CIA no Sa. Ls~os. 

SU AI M .-1. RIO- Pos tura•. -Addi li voa. 
A's 8 horas da noite, fei tll acha-

mada, achão-•e presentes 28 SrJ. do-
pulados, faltando com participuçilo o 
Sr. A. do Amural e sem olla os Srs. 
Barão l!o Coromandel, Zacarlas, H. 
Sales, Sales Peixoto, X. tla Veiga, 
Ulogur1o, Nunu Lage e Rocha Frau~;o. 

Abre-se a sess:lo. 
E' lada e apjlrovada a acta da sos-

>!lo ord inar ia de huju. 
Eutr..t.-:se na-

OitOEM DO DIA 
Postw·as. 

c .lntinua a 2.• cliscussão do capitulo 
I • do projecto n. 32, ounlondo o ra-
gianonto interno da cnanal'u de CaiJ-> 
V erde. 

São I ido!S e apoiados os segui n tos ad-
d1tivos. 

N. 10. 
c Olft~reç 1 como additivo o codigo 

do po.turas da camara do S. Misucl 
do liuauh:les.- V. G.J{e. ,. 

~- 11. 
Offorcço como add1ti,·os os projeclOJ 

IIS. 201, 2Ul, 106, 107, 108, IGi, 
170, Hl8, 169, 171, lU, 173. 2 16, 
<!17, 218, 2H, 266. 26i, 2U9. 2i0, 
~8\J tlu correu te anno, 89 de 18i8 o 
11)!) du I 879 - G. Penna. 

0. s,._ l•V Mcesúm, obtendo urgoncia, 
envta li mesa. por parte d;~. cummis$ãu 
li e propu> t~s. os jli"OJec tos ns. 1330 o 
a3I. contendo artigos du posturas da~ 
cumaras do ltiu !'reto o S. Jo~é do 
Parui:so. 

O Sr. S. Ferraz obtem que estos 
projeclO! sejão considerados tambcm 
co nó additivos ao que se discuto. 
Contioo~udo a discussão do capitulo 

I .• do prOJ<!Cto, o Sr. Navurro oo·oreco 
a seguíutij emenda. 

. N. 1. 
Ao art. 2. • 
~ Em lugar dt'l - extraordinurin-

digu-$e - cxtraonlinariameuto. - Na -
v a7'1'0. ,. 

l!:ucerrada a cli.lcussão, é nprrovntlo 
o capitulo co1n a emenda. 

E ntra ern discu:ssão o capituln 2.• 
!!:' apoiada e entra conjunctamente 

em discus~llo a seguinte emeodu, 

• 

• 



N. 2. 
Ao 1nt. 29. 
Supprima-se a palavTa- ecclesias-

Licos.-Nat~ar+o. ,. 
Encerrada a db-eu~nllo, é npprovado 

o capitulo com a emenda. 
Stio up"pro1•ados s~m dobato os demais 

capitu h~. 
Seguindu-so a' discussão dos additi-

vos; sllo apprSn'dos os de ns. l e 2. 
A d lscussdo dos .I e mais additi vos ftca 

adiada pela hora. 
O S1·. Pt·esidenfe designa a ordem tio 

dia seguinte e levanta a sessão. 

43.• S~SSÃO ORDINARIA AOS 4 DE 
OUTUBRO DE 1882 .• 

PRESIDKNCIA M SR. BAR.io OH Cono-. . 
IIIANOEL. 

SUMMARIO.- Paroeoros. - Repruenlaçlo. 
-Obur.vaç/iCJI do Sr. M. Fau•hno.- Roono-
çAo do prof9.uor.:-Obsorvaçücs o requeri-
monto olo ~r. More,tzaohn.- 1.• fKí•:te dn 
or.l•m o/o doa.-MododiUI do ostatououa.-
Ui"curao do Sr. Drumond.- Obsorvaçi!os 
dos Sra M. Fouatino o C. Sooo.-Orço-
mon to provincial. Oiscurao ilo Sr. X. do 
Volga - Volmçlo adiA<Io.- Eotrada do forro 
para a ltabira. -EIIcola do pborrnaci ... -
Projoclo•· 
A"$ 11 horas da maohil, ftlila a cha-

mada, achao-se prc~eotes ~ _Srs. de-
putados, faltando com parttclpaçll•J o 
Sr. A. do Amaral. 

A!Jre-se à sêS!ãó. 
B' lida e approv~>da a nela da ante-

cedente. 
Nilo ba expediente e pas,a-se ã npre-

scntaçlto de parecer.Js de commissõo;. 
O St· .. J . Jluflno, por parte da de 

redacçllo. offerecc as redacçõe~ fi1mes de 
a projectos emauatlo~ do de~· 40 u dou~ 
out rus emanados do de n. 1<.>, as q unes, 
a requerimento do Sr. V. Ca.ré, s.ao l~gt~ 
approvadas. e ufferece ma1~ para ~ 
di1cussll•1 o pr.>jecto n. 26! 

Para a ordom dos t rabulhos. 
Rept·esenlaçã,. 

o l!h•. l\lonoe l Fnuttt.incu-
)pela ot·dem) Sr. presidente, bem a 
moo pos:u·, venho tomar por alguns 
momento~ o precibso tempo d~sta ·as· 
semlilea, mas d Caça compellu.lo pelo 
cuu1prim~nto de ·uma promes$a que hoo-
tom fir. da ti'iliuna, í.stu é, que arre· 
:;entar1a hoje documento ;omprob1to~ 
r iu da tll&dlda que outr or~ offerect 
a consideração da casa em proJecto q uc 
tanto foi impugnado pelo nobre depu-
tadu re. idente na ltabira. 

la fiz hoo tem o histnr ico da mar· 

cha qnil tcv·e osso projeclo, do destino 
que teve. 

Ultimamente, como tambom o disso 
hontem. veio. a esta capital um dos 
fazendeiros, a quem.sa roJeriao .1>1 "pri-
mitivo projectn, e insi,tio . ~OmJTugo 
pela apresentaç.1!J ·de • uma J.lOva' l me-
didn, que tran~f.erisse sua (a?.eitda, ao 
menos, para o municipio..de, Martanna. 

E" justamente .essa tra""ferllncia que 
consti tue o. ol)jeoto,do addi~} vp que h on-
tem foi forternjlnte irnpugnadÓ pelo no-
bre dopptado re§J•Iente ew. \~àhjrá. 

Hontem dei:r.ei.demons~~ada ~ eyideo· 
cia a ditferença ''que -vai'àeste ad<lltivo 
para o antigo ~rojecto. ' 

Mas, tendo "sido contestada polo ·no-
bre deputado, a quem nlludo, a exis-
tencia de qualquer documento, qnejus-
tl0ca838 a apresentação dn nddttivo, e 
tendo eu me cowpt·omeUido a dpresen-
tal-o hoje, é em.fJlmprim~n t.o 4~se d.ever 
quo venho à tribuna; aqui está (mos-
trar.do um papel) a ,rept·esen't.1ç!l!J da-
q uollcs chladaos, a 4 ue me'•·rlférl. Pica 
assim provao.lo, Sr. presidente, quu eu 
só procedo uestà íluest!lo lovll'do pelo de-
S9jo de attedder li von~ade e coo,•eni-
cncia dos povos de que se trata, ewOrn, 
levnolo pelo interesse e commodldades 
pu blica's. (Apoiados.). 

As ra~ves que. ~ão allegailas nqsta ro-
rresentnção devem ser tomadas om con-
stderaçll.o pela assemblea; silo mn1 to pro-
cede!! tas. • 

Apresentando este documento, Sr.pro-
sidento, sento-me certo de que o nobro 
deputado. que bontem disseque, se buu-
vesse petiçao desses cidadl\os, votaria 
pela sua preteoçl!o, cumprirA tl\mbem 
a sua palavra, o certo ainda tua!~ de 
qu.o a assemblea saberà Cuzor -ju~tiça. 
npprovnndo meu additivo (tm,lto' Oem). 

Remog4o de pro{essot•. 
O S1·. M Ol"et,;solm requer u rgencia, 

por cinco minutos. para ruridanlentnr 
um requerimento. 

A casa concede a urgencia. • 
o 8r. Aloa:-e h :,.ohn:-S"r. presi-

dente. por muitas çezes Lem a minoria 
occupado a attençao dssta assemblea 
com questões relath•as it t·emoção do 
professores publicos de uns para outros 
lng.ucs, com expressa vio!a11il0 da lei 
e regulamento repectlvo. 

Ag.J ra, porem. nilo se trata do uma 
romoç!lo que ja s11 teQha eOec;tuado; mas 
tul ó o ostaclo do ameaç1,1 em que so 
acha o profes~or á q uom ' mo vbu • ro-
forir, rtuo, para a.caulelar· ,seus direitos. 
para fazer com que sejão respeitadas 
us garantias de que n lei o ceroa ... 

O Sr. D~·umonct:-R.equof. l1abeas 
• •• C<lrP"S· 

I I • t ' O St·. M m·et;solm .... , \"enho . {I'~ ir 
uma provjdenci<l á arlmini~~nç«o, pAra 

• 



que, quando lhe seja aolicitad.u qunl-
quer wedida a r.~speito d' esl!e profe"· 
sor, olla niL• seja attendida, nem pro-
duza etfeito, vi$to como e~se actu IID· 
p~rta~ia uma grande violencia e atroz 
iUJUStlça. 

Pe!suas muito importantes do muni-
cípio de Entre Rios, de ambos o~ cre-
dos politicos, preveniram-me de que"" 
t rata no~l.& capital da remoçAo do di~
tincto professor de i nst rucçllo prima-
ria d'aquella fr eguezia .... 

O Sr. Drumond: -Para onde1 
O Sr. Moretzsohn:- Nao se sabe 

para onde, mas certo á que, ~em moti-
vo nenhum plausível, s~ pretende ara~
tal-o d"alli, sem embargo de $8r um 
profeSl!Or digno de apreço e considera-
c;ão, porque tem. ~restado, ~a mui.lo$ 
unoo1, rlllovantrssunus serviÇO$ á m-
strucçlo publ:ca. (Apoiados). 

Como o LempJ que me foi uoncedidll 
pela casa para fundamentar o requeri-
meu to é li 10 i ta do e eu não desejo me$-
'"" do6Viar a attençllo da assombloa tio 
uulN~ assumptos de summa impol'tan-
cia .... 

O Sr X. ela Veiga:- Esto tambem é 
do summu imporrancia, e V. Exc. está 
prcstan•lo um grande serviço. 

O Sr . .4{ oretzsohn .... lerei apenas a 
carta que me f11i dirigida e á algumas 
yessoas da capital (lé). 

, SabemO$ coro Cdrteza que pessoas 
c Je$Sil cidade tratâo de alcançar do 
c ~xm goveruu a remoçllo do no~so bom 
c pruf~JtS ·r ,devid11 1S o a pequeo:naa iu-
c t riga' politicas Ora. s~rá uma grau-
c de a rovulbnte injustiça que querem 
C fatOf, IJOÍ~ até 0 presente é Urn doS 
c molbor~~ pr·orossores conbecíd~s e 
c d~aem penha sou~ deverus consclen-
c cio~umouto. Tom em sua companb1a 
c sua villhu e pobre mai e uma hono~
c ta e v rtuosa ir ma solteira. E' , pois, 
c ra.ao do n 1~0 empenho para com 
c V. Exc., para que inte rceda pet•ante 
c o E:un. governo, afim de que tal iu-
c justiça nâo se realise, evitando-se 
c deste modo grandes di~aborea. O 
c a c tua 1 profe~sor serve a gregos e 
c troyunos, mas a maldita política 
c tudu escurece e as almas pequeninas 
c o tudo so pres tão. • 

E' isto, Sr. presidente, infelizmente, 
uma \'Crt.lado entre nós e uma das cau-
sas da perturb:>.çilo do ensino. 

O facto da remoção, como acabo de 
d izer, ollo se verillcoo, mas, para que o 
prosidende da província liq ne prneoí-
du, fo1 mulei um reqnerim,nto, que 
a rresent:,, nos teouiotes termos. (LI). 

Cn11fio que este requerimento ser! 
approvado, visto que ell& nlo importa 
nem ao menos censura, por emquaoto, 
A tulminiatração e sim apeou u1na me-
dida de cautela,que sou obrigado a to-
mar para que nAo tenhamos de deplo-
r .. r mai.s uma violencia contra funccio-
nurios publicos cumpridores de seos de-
vore$, como é o professor a que se re-
fere o meu requorimonto. (Muito 
bem; muito bem). 

E' apoiado e p<•sto em discussllo, que 
fica odi11.da, por ter pedido a palavra 
n Sr. Drurnoud, o ~egainte

Requerimento. 
Req ueir., que o g11veroo preste á esta 

assomblea as seguintes ittíormaçcJes: 
l. • Se consta h11 ver da parto do l'ro· 

fe~sor "publico do Rio do Peixe, muni• 
cipio de Eutro R·o~, pedido de nomoa-
ç:\o par11 outra cadeira. 

2. • Se a es. e respeito existe qunlqucr 
proposta da inspectoria go~r11l da in-
strucçilo publica e de quando é olla da-
tada. 

Sala das se:s~õos. 4 de Outubro de 
188·2.- M oretzsohn. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA . 
J\f e1lidas de estatística. 

Contioun a discussão do additivo n. 
20. otfo~recido ao projecto n. 47 o ad1a . 
do D'l ses~:ln de hootem, a requel'imen-
l\1 elo Sr. Drumood. 

O S r. Drumo nd:- Sr. presi-
dente. a casa hontem ndoptou o meu 
requerimento, que c11n~agrava o adia-
monto da discut'SllO do additivo n. 20, 
rotativo ao deSIDI!IÍib ramento do parte 
ela rro.lguozia do S. Durningos do Prata, 
do município de S. B!!rbara para o de 
Marianna, a pedido do uo"'o illustre 
collogn, resi•leote em S. Caetano. E 
lstn fiz, Srs., porque. S. Exc. disse quo 
tinhn em seu poder documento~ bas-
tante claros e capazes do truer ao 
animo da casa a convicçlo de que em 
prol do seu additivo assistem as mais 
pondcro$U rasõe3 do ordem e coove-
niencia publica~. 

Eu disse entlio á S. Exc. que, se 
na realidade aprese.ntnsse documentos 
que favorecessem a sua pretençlo, 
oilo se.r ia eu quem me collocas;e acima 
do quaesquer con•ideraçiles, acima da 
vontatle do povo, para vir oppor- me á 
passagem de seu addrtivo. 

N llo perdi o meu tempo, Srs. , p:~r
q ue u represeo tação q Ud aca bn d" ser 
aprl.lsentada pelo meu nobre cwllcg .. , 
em ab10o d 1 seu additivo, nao •em d& 
1110 lo algum mostrar a eonvepien~ 



que ha na ~U3 adopçã.>; ao contrario, 
d~ propria reprosentaÇ4o eu vou ti- · 
rar argu1oentos, e argument·Js convin-
cou te•, para mostrar que na: o pode ser 
adoptada a 01edida qu., S. Exc. pro- · 
te ude, porq ue nudu mais e lia é do que 
a espuliuçllo d ... s mais dagrados di reitos, 
que pert~nc.lm ao município de S Bar-
bara, em lavor do riquíssimo, poderoso 
e e1tenso município de Marianua, que 
p:1r1L viver não tem necessidade de pro-
mover a ruina , de depauperar aquelles 
que lhe fic4o visinhos. (.«lpoiados). 

O Sr. C Sena:- Sem d uv ida. 
O Sr. Drumond:-A que se refere 

a represeubÇ4o aprosen ta da pelo no-
bre deputado1 E' rula tiva fi celebre 
quostâo que se agita ern torno do r i-
beirAo das Cobras, e sobre a qual a 
casa ju se pronunciou ba dias. (Apoia-
dos) . 

O nobre deputado, pretendendo cha-
mar pa ra o ll)uoicipio de Marianna o 
r ibei rão das Cobras, apres~ntou ne;;ta 
ll>&em bica o respectivo addi t1 v o ou 
p roj ecto, ~em !aze l-o acompanhar da 
devida representaçllo. 

Entll• eu, quo zelo corn a mesma 
dedicação e ardor os 1n teressos de 
Santa a .. rba ra, corno os do ltabir a e 
Conceição, me oppuz á adopçllo de seu 
p ro,ectu, que ul t imamente foi offere-
cido como o.dditivo 3 um outro, ~em 
que (os em preenchidos os tramites ne-
&:ussal'ills por onde chegasse a I uz a 
e~ la a~scmblea. (Apoiados). 

Assim, Srs., suje1 to1 á apreciação 
da assemblea um requerimento,ped10do 
a a udiencia das respectivas autorida· 
das sobre eô.'la medida; a ca~a. quo o 
adoplara, ba dias, sem que a inda nos 
chegassem tars informações, como 
b.l do fazer obra liuje sobro documen-
t~s apresentados pelo nobre deputado, 
q ue, rela tivo• à que>tdo tio ribeirão 
ou~ Cobras , não se prendem de perto 
a do r ibeirão do B•>m Successo 1 

Alem d .sso, Srs., esta representação 
ó do a nuo pass:1do; e eu pergunto aos 
u1eus nobres collegas, :usim como ap· 
palio pnr.1 a consciencia da casa: oa:o 
pud1a ter h11vido rasllo o nnno passado 
pa ra o pov.:> pretender es3a medida, e 
este uunu, com o corre r do tempo, ter 
ellu •l eixado de 01 istir? Ou antes, po-
deremu3 hoj e julgar um documento 
do a nuo passado iuata;avol, como a ul-
t una palavra sobre uma que, tão quo 
se dia::ute na actualtdade t 

Nilo, Sr.;., principalmonto hoje, que 
eu vejo que a an emblea, felizmente, 
oulfe~andu•se a aentimontos mais la r· 

gos e generosi>>, n:io tolo q uoritlo se 
pronunciar a respeito tle mediria~ de 
t<Slatistic:~ attinentes aos divot·· o : •lis· 
lric tos representado• nesta ca.$a pelos 
seus e leitos, sem que a voz, ainda quo 
fraca, 'do; immediatos representantes 
se faça ou vir. · 

Como é, ainda que assistis!em rasiJes 
ponderosas (que mto IISSlstem) om prol 
da pretenção do nobre deputado, como 
é, d1go eu, que poder A Ollta casa hoje 
consagrar semelhante medida, repre-
sentando verdadeiras Oguras de papelão 
nes te recin to os mai~ immediatos •·a-
presentantes ,laquelle municlplo1 

Esta é uma questao, Srs., que se co l-
loca em. um3 posição especial, nAo ~ó 
pa1·a mim, como pa1·a o meu !Il ustrado 
Cl>llega. que senta-se A minha esquer-
da, (1·e(ere-se ao Dr. Costa Scnu). H<•je 
que o município tle Santa 8arbara nli~ 
tem um lllho advogando seus •oteres-
se.s oe~te recinto, mas que nns commet-
teo essa honrosa tarefa, acredito que 
devemos procurar vencer todas as dllfl-
culdades, a•·rosta•· o~ maior~~S tropeços, 
ainda mesmo Incorrendo na mfl vonlu-
da d•1quelles que sllo patronos desta me-
dida, para defendermos seus direitos· 
por quu e u acima de quaesquer consi: 
derações, coiiOCJl os d1reitos, para mim 
sagrados. dos municípios que represento. 
(Apoiados; m"ilo /Jem> 

~into, Sr. presidente. que n3o Caça 
b<.Je parte desta ca•a o legitímo e im. 
media to representante daq uelle muni-
cípiO em epocas p3SSatla,, o nosso i Ilus-
trado co·roligiooariu e rlistinclo patrí -
CIO, o Sr·. conselheiro Afionso Peona 
(mt,ttos opoiados), por q uo, se elle-aq u 1 
esllve~se, nao teria eu necessidade de 
levantar a minha voz, por que o pre~
t lgio da sua palavra seria bastante parn 
fazer morre1· no nascedouro uma me-
dida od1osa, como esta. 

.t\;lo venho ped1r fa,·or algum à as-
semblea; quero apenas que ellu se in-
vista dos alto~ sontilnen tos de Justiça 
quo sempre gu tara:o seus passos, e qu.e 
nosta ospbera elevada em que costuma 
collocar-se resolva si é admlssi vet 3 
pretenç1lo do nobre deput!ldo .. 

Eu, Srs., quo tenho votado ne~a 
casa o~ te anno, a respeito de• m Jd idas 
do estatist1ca, só de accordo com a 
vontade do> representante.~ do:1 dive1•• 
!OS distrii03 (apoiaúos), ' n'\t) po1!o es-
porar 11uo. a ussomblea abra uma ox-
copçdo a 1·espeito de um:~ moJida q ua 
se )'rbnd~ de perto no meu d1strito; ou, 
Sr . prestdente, que n lo apresentei 
ainda um só projecto, siquer. que fos-
~e oiTender territorios de munici!Jios 
alheios, pens" que tenho d fro1tos a 
aor httunttitlo pela c.1sa. (Apoiados): 

E ' verdade que apresentei u1.na me-



dida relativa á transt..,.·uncia tle uma 
Cazen la da Creguezia da Vargem Ale. 
gre, do município de Ma:-ianna .... 

O Sr. M . Fa1~tino:-li:i.s ahi. 
O Sr . .DrL~rtWná . . .. para o do Santa 

Uarbara, mas t.ive a delicadeza de 
apresentai-a ante:s ao meu nobre col-
lega e perguntar-lhe si oppunlla-so 
a essa transf\lrenr.ia S. Exc. , entilo, 
revestindo-se d.1qoella imparcialidade 
que deve animar os nossos actos ne~ta 
casa, r emetteu-se a um silencio que 
eu tomei por approvação ou, pelo 
menos, couaentimento. 

Felizmeut.e, Sr. preside:~te, guardei 
a repreaentaQ4o de~te cidadllo e vou 
lol-a, embura a medida ja tenllll tran-
sitlld•l em 3. • discusdo, para mostrar 
se ex istllo ou não as ma i~ sol:dus e 
procedentes ra.•l!~ para q·ue o a tld i-
livo, que a co~agrarn, fosse adllptado-

Eis aqui (mostranda um papel) a 
medida de estatistica que pa~ou na 
casa e que provocou tla parte de S. 
Exc. essa retaliação, de que é victima 
o município de Santa Barbara. 

O Sr. M . Faustino:-Nilo ba tal. 
O Sr. D1·umond:- Era uma me-

dida ~·•licitada pelo oidadllo J.,l o An· 
tunio da Sil v:1 Pes.•oa, professor pu-
blícll q lle foi da Vargem Alegre, e 
removido, por c·•nvenicnclas uao sei 
de quem, para o município de Santa 
lhrbara. Diz elle ua petiç:lo quo di-
rigiu a esta assemblea o seguinte: 

c J(làO Antonio da S'lva Polssoa pro· 
fessor pullli.:•• ultimamente. removido 
da fregu ezia de Santn Antonio tia Var-
gem Alegre p'\ra e; ta de S. Domin· 
go.~~ d-> P rata, vem perante esta illus-
tr.lda corpllraç:lo requerer o desmem-
bramento de sua fazen•la, denominada 
-TapJru- :l'uquella frogue~ia para 
ser annexuda a esta, on lo actualmont J 
reside. Alom da cir.:umstaucia que vem 
do ex pJr, é de toda justiça que soja 
do Prata es.;e territorio, poi~ que 
pouco muis do uma lcgun disb da ~ede 
desta fregu~zia, onde actualmJnt9 re• 
siil!l o su 11plicaote. Espera, pois,que V V. 
Ex C!< ,com penetrados da just ça que pre-
side sua protenç4o,haj4:~ de assim defe· 
r ir-lhe, ficandJ as divisas da Vargem 
Alegr& com o Prata pulos mesmos lu-
gares ondu dividem-se as terras do 
~upplicunto c->m as demais pertencen-
tes à Varg~m Alegre.A, sim -E. R. M.• 

Está auõgnada. 
E' e~te o ad:l itivo a que o nobre de-

p •tado alludio em aparte; foi soli-
citado desta a1sembloa por meu 1nter· 
flle4i~· Eu, fNCuraudo aatisfuzer o 

peili'do deste ci<laddo, pi'o~.oni ad rlobre 
deputado, i mmediato representante da-
4uelle clistricto, de quo ia apresentar 
o' t .. metli•la, e declar ei-lhe que, si por 
aca:w ella contrariavn a S . Exc, nilo 
seria eu quem, no oxorcicio dAli Cu no-
ções de que me acho investido, viria 
pôr tropeços à sua carr eira polttictl. 

Por essa occasi4n, observei-lho mais 
que a opposiç.4o que o nobre deputado 6· 
zesse a es ta medida hlve~ lhe fosse 
prajudicial, porque achava-se revestido 
do mandato que tao nobrementéo:.:orce, 
suff.ragado por esse cidadllo e poç mem-
bros ele sua família muito prestigioso~. 
Ei~, Sr. presidente, qual foi o meu 

pro>ceclimento. Er~tre t mto, si o nobre 
deputado, cum animo trnnqunto e se-
r eno, quer veucer as Jinlculduclos que 
p >dortlo nascer da nllo arlnpçllo Jeste 
ud•h tivo, s: entende que elle é fatal o 
prtljudiciul aos interesses do município 
du Marianna, desde ja emprolSo a S. Exc. 
para que em occusillo opp11rtuua propn-
pJnhu a revogaçâtJ da meclicla adortuda. 
pela casa e carregno com as conso-
quencias. 

Quanto a mim, declaro que da ap-
provaçao ou rejt.içtlo do semelhante 
medida nllo mo advem vantagem al-
guma. · 

O Sr. M. Fat~l:no:-Ncm a ni• 
guem. 

O Sr . .Drumcmd:- Nilo quero, Sr ... , 
prolongar este debate em defe1.a d~ 
município de Santa Barbara. 

Acredito que este atteotado nifo Ao 
consummará, si alguma cousa. significa 
a palavra-justiça- ; acredito que esta 
espoliação não ter:\ lugar, si mais do· 
que a palavra do nobre deputado po-
llel'dm valor os direitos sagrados e ele-
\'ados daquelle municipio, que ou re>-
presento nesta casa. 

Tenho mesmo neco·sidade de ser bre-
ve, porque, a discussa:o prolongando-se, 
pude tomar o caracter quo assumio hon-
tem e prejuc.licar a decis:lo de matllri!l 
quo devo ser tratada com madureza e• 
reflexl\o. Quero evitar a luta cnc:uc.-
tlescente, porque tenho visto ~empre. 
o seu re~ult:ldo; todas as vezes que as 
questiles se agit~o aqui no terreno ar-
den to, o na o lia a precisa sere o idad& 
de e.~pi rito, eu sou o culpado, no dizer 
de alguns collegas, que, assim pronun-
ciando-se, desconhecem quâo fu nda v ao 
nalrua a dor de uma injustiça. (Apoia~ 
dos). 

Pois bom, ollo quero ser pr:rtud.1aJvt' 
dos no~sus trabalhos; mas garanto A V, 
Exc, Sr pr.:sídentl>, quo, em pr•>l•d<J 
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nieu di&tricto e especialmonlo d!J mu-
nicípio tle S:~nta llarbara, que não têm 
um representante nesta çasa, ou arro;-
larei qúaesquer difltculdades, Caroi da 
rraqueu forÇas para que' olle nllo seja 
aac1' iftcado com tanta facilida• e, como 
deseja o nobre deputado. (Muito bem). 

O Sr. Sena:-Apoiado. 
' Ó 8r. Manoe l F à u • Uoo:-
Sr . presldoóte, disse o noGre deputado 
que oito deseja onoa'rulescer• ils questões 
que se agitao nesta casa. E ou acom· 
panho S. Exc. neste ponto. 

Ent retanto, vejo-me na obrigaQIIo-de 
voltar a esh discutilo, impellido pelo 
cumprimento .49 .~ev~r, • , ~ ) 

O nobre deputado . apresentou u.flla 
medida que tran~feria a C azo nela de 
Jôllo Antonio da Silva Pessoa da Cre-
guezia da Vargem Alegre. do mu.ai-
cipio ·de Marianna, para a do S. Do-
ming-IS, do município do Prata. 

O S1· Seoeriano de Resendc:~Sem 
petiçllo? 

O Sr. M . Faust ino:-H~via peti-
ção, au im como tambem a respeito da 
medida por mim l'ropo~ta. 

O Sr João Antonio da Silva Pessoa 
acahava de ser professor de instrucçllo 
primaria na Vargem Alegre. 

Por occn~ill•> du exame a que f~rilo 
sejeitos Oi seu~ alumpos, elle o ao li· 
cou ~a ti$ft1ito com o juizo quo a es;e 
respeito derllo as pe$Silas imcumbid.as 
do exame e, p:~r e$s~ t~o~ivo ou por 
qualquer outro, pedio ou obteve a sua 
remoç~o da Vargom Alegre. 

Ja vê V. Exc. que os motivos que 
levarllo ess3 cidadão a ped1r sua re· 
moçllo para fo ra daquella frcguezia e 
municipill nlo slo procedentes, tanto 
mais que a fazenda, cuja traosfereucia 
se pedio, e creio que a medi<J n ja pa.-
sou em 3. • discussllo, em minha au-
sencio, nilo per teQce só a esse indhi· 
duo, o sim lambem a muitos outros 
condominos. 

O Sr. Druinond dá um apart9. 
O S'·· M . Fauslino:- De todos e~ses 

cidadAos'eu só conheço o professor da 
Vargem Alegre e a mai11 nenhum . 

Como dizia, a tranaC~renci.-, da ruen-
da do Sr. Pessoa importa a de mujtos 
outros cidada:os, contra suas vontades e 
contra a's commodida<Íes e convenien-
ciaa delles. 

Esta fazenda tem a sua porteira 
abrindo para a rua da froguezia da 
Vargem Alegr~t e por aqui se vê que, a 
f reguesia do , Prata vai terminar Q.en· 
t rô da freguezia da Vargem Alegre, 
de sorte que a transferencia · desta fa-

zcnda para o Prata nrraeta cidacllto~ 
ttue mlo a .de$eja:o. Eis aqui o grnndo 
iuconvenieote da me:litla de V, E:tc, • 

O Sr . Drum.ond:-Pois proponha a 
-revogaçao dessn medida, que eu aooni-
panh·arei a V . El:Ci i C!lrregull oom la 
resp)nsabit:dade. 

O Sr. M . Faustmo:- Eu estou tpt"om-
plo. E Caço estas .coosideraqões pu a 
mostra c· qu~ nao ha· paridad&·entre a 
medida quo . V. Exc propozte ,e~ta/que 
.eu apnMunto; que V. Exo. 111 guiou 
pela represeotaçS.o de um cidadllo-des-
poi!ado e que·pedia ,11ua tran~fereooia 
de um muou:ipio para outrn-0") • en,tre-
tanto, o;,põl·slla nma medida que apre-
sento, semelhante, porem .fundada na's 
melhoros rlll!ões. 

b Sr·. Drumo~d:-Adopw o s&u a:d-
di t ivo na parLe que trata da passagem 
da fazenda cleJoaqulm Mar.tins L•mrei· 
ro e nada m.als. 

O Sr. 1\f . li'auslino:-Sr. presidente• 
pel.a loitu ra de~t.a representaçl\o, fica 
bem c lar..~ que aquollu localif]arle • 68 
compõe do dois dül'erentes 1 tanálo~ios; 
Cobras e ll 1m Succe$80, ou Je dois ri' 
beirões; note a as;;emblea que a p rla-
vra fot om,pregj\da no plural, riJJeirtJcs; 
no proj•aclo que h a dia~ offerecl, u que o 
nobre deputado embaraçou, fazondo•a 
sua passagem depender de infot·mação 
das camanu muoiccpaes, con>ignavn a 
tran~ferenci a do ~orri torio elo r·wclr(ío 
d tt.s Cobras. ~ no additivo, quo 110 dis-
cute, eu peço a tmnsf1! reoc1a tla fa· 
.:enda ao St·. Loureiro e do le1·t·itorio 
do rwei1·ào Bom Successo. 

Vã, pois, esta as>embloaque prop:>ubo 
cousa muito diversa o que, pur conse-
guinte, nã·J a rne~ma mataria, somente 
com os nomes mudados, comt) affirmou o 
nobre deputado, poodo em du vacla mi:; 
nha sinceridade, j uizo que de mim t!e-
c;IJno, contentundo-me com o j uizo q u'e 
de mim fazem os homens criteriosos, •tue 
mais de perto me conhecam. 

Sr. presiclente, eu não conheço n'e-
nhum dos si gnatario~ dA representi\Çij!>; 
olferecendo esta medidt( á a<sambla.c, 
tive em vi, ta a ttender unicamente aos 
seus interesse$, :is suas con;emencias, 
cumo ja demonstrei . , . , 

Assim pQis, confio n decisi(o da. 
que~ tilo â a lta saboclorin da as:~l!mblea, 
o sento-mo trnnquillo, pot• ter defendi-
do os in~eresses, os di reilos do po\-o de 
Bom Successo. • 

.O 8r, . C oau• 8ooo:--Sr. pr&-. 
si~enlu, sinto sincernlllente di iCOt'dar· 
da opinillo do oobro ·deputado a'lltor 
d11 additivo que se discut~ •.. 
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O Sr. ltl. FausliM:-Eu ju 83pera-

n. por isso. 
O Sr. C. Sena ... porque, para dar-

lhtj o meu votu, teriu. de so~r coutradic-
t.ol'io commigo me~mo , aoeítundo a 
alouh·ína que impugnei por occa~iao de 
dl~cutir-se o pr••ject.o ro>latívo A trana-
rerencia da p11r"ch.a de N. Senhora do 
Por·t.o de Gu~ubilef, do município da 
Concelç&o para o de S. Miguel. 

(O Sr. V. Café dá um aparte). 
Nilo penro, Sr. pr~ldente, como o 

nubr11 deputado rt~sidente ua ltab.!'8, 
que, si o hormado outur do add1t1vo 
apa esentasae A as~emblea uma repre--
~uutaçllo do povo no sent1do do ~eu 
proj~tu, deveriamos ir l·•go tratando 
do~ trausrormal-o em lei. 

Ja tive o.;ca:sillo de diur que o pe-
dido dos povoa ~o pud11 condituir a 
regra suprema pa1·». . a~ delibe~ações 
de:~ta c:ha em maten11 de eatau~t:Cll; 
qu , deviamos, autos de atteuder aesso:~ 
p11dhlo>, consid11rar as oond içõ~a em 
que fical'ia o município dvsralcadu; que 
o uo~•o !Jrlocipal dever é zelar os mu-
uicipios li». proviucia, dar-lbes •noios 
de st~lieseovulverem, Je se melh:.rll-
Nm, o uAo o:~ reduzirmos para ~
tJsfar.er a pedidos de p.-q uenu loc~u~
tlade.f, a virem nos mend1gar, co.oo .u-
felízmeute ja ternos visto, 011 meios de 
occvrrerem âs l!UaS necessidade:~ m t: ~ 
ur&ente$. (Apoiaáo áiJ Sr. More-
l.osohn). 

O município do Santa B11rbara, que 
s11 procura tle:~ falcar, Sr. presíd.:nlll, 
não tem um reproseotante direcw e im-
anudiatu nesta casa . 

Vons:-E V. Exc. e o Sr. Dru-
mood f 

O St·. Costa Sena:-Nó~ osomus, sem 
duv ida. O que eu quero dizer é que 
aquelle mun cipio ntlu tom aqui um 
rdpresentante nelle residente e que, 
pur Isso, seja o maia apto para advogar 
seus ioleress~s e zelar os seus direito!. 
Ora, nessas condiçõ !S, na o ser ia j uato 
que a uSiCJOblea o fosse h"je 4*phace-
lanllo, sem ouvir a sua municipalidade, 
que r,.~~ em outro t9mpo consultsda a 
pro1•o·ito de medida analoga.(Apoiados). 

Eu vou, entretanto, mandar à mesa 
uma orneuda, em que mo parece que 
ficão s . lv.da~ as ditliculdades; cunser-
vandu-se intacto o município do S.anta 
Barbara, que era ba1unte leudo no 
additivo, 11 sa tisf<1i to o des'Jjo do ci-
dadto, cuja pasugem para Marianna 
aavog" o oooro~ depotado ro~sidente dm 
s .. Cut~o~. E' o saguiute. (Lê) . 

E' opoi•da e entra c?njunc~m~nte 
em disco•slo a sell'uinto ' 

. Ethe'nda 
Supprimilo-se as fàlavras- f!S a, S. 

B ·litb em diante até Bom Su~éess\.. ' 
Sala das sesSões, \)11túbro 4 de. {8,8.~

-C. Sena, Drumond. 
Eocerra•la a di~cua'illo, é appro,ado 

o add1tivo coro a emenda d9 Sr,:. S,na, 
sendó' rejdi1ll'da ~êfó 'sr: \1. ~aus\f~~· 

Orçamento pro11incwl. 
Entra em 2. • discuasAo o a r t . 1 • do 

projec:t • o. 288. qut~ orQll a receita e 
fixa a despeza da província para o exer· 
cicip de 188.~ a 188•. • ·· 

o IJr . X a vier ~n "elgaf'-
Sr. presidente, n!io venho fazer um 
discu.rso. Limita r-me-hei a lígtti r lia con-
siderações d á e~osiçao de factós com-
f'& rados com os ·algarismos oftlciaes e 
COm Os calculO$ que mais rasoavelmen-
te dijllos se podem derivar. 

Entro com algum desaniaro no 
prcsento debate, o parA isto gr,a!Jde• 
ment11 ·cononrre o parecer que a i Ilus-
tre commbsAo 1. • de tuenda offereeeo, 
acompanhando o orQamentd p1ra' ~.· 
di40USS!IO. . , , 

Segundo esse parecer e conforme as 
oaoenaas com que o mesmo cooclbP, 
a.~ r .. cJocçôcs e suppressO"o• propostas 
pela nobre commis5!\o llmita:o-le ao al-
garismo de 86:440$000. 

Ora, u de{icit do projecto de orça-
monto, tal qual foi este offerecldn para 
a l. • dtscusslo, é de 46:770$976. 

A esta somma dcve-~e addicionar n 
que provem de dC3pezas nova~, propos· 
tos pela nobre commis~llo, na impor-
taocaa de 5:500$000; o que dâ um re-
sultado de 52:TI0$976 ; ficando por-
unto um saldo orçumontal de reis .••. • 
34: 169$024. 

E' este effoctivamonto o saldo que se 
contem no projecto da nobre commissllo. 

E~to ~nldu, sommado com a quantia 
de 200:000$000, que no projecto pri-
mitivo, confirmado nesta parte pelo 
novo que a nobre commisslu olferecco, 
é tle~tinada para- obras pob1icas-. 
dà o resultado de 234:169$024. 

Admittindo, Sr. pre$ldente, quo os 
calou los da ilhHtrada 1. • commissió 
de fateudn, quantó à receita, s".Jilrb 
rig.trotos, ftcarâ o nosso OrÇIImen~o. 
p1gns as dospez·\S de funccionalismo, 
sati· fo~i tas as verbas que se contêm no 
projocto em discus340, apeoas com o 
algarismo de 23t,l69$024 p:. r:1 at-
teoder a todas as obral! da pTovili'cia. 
inclueive aquellas quo, eonC•,rrile ' • 

• 
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• • 1o • 11 1· t·t• ' a:....tl- "'"~ ~G . '. "t'G. ~ 
tylos antTgO$. desta cns~, fi<jl1rh n1ju'iz;o JlOJlÀ.UJllll Dlpli~ão !atidlllatlirla~1-lfêt:t/i 
tla :uhnioiiJtraçk >. 1':t_ '\ ' '1 1 lle' pr••IJor OQM-f~1tnnmental'l\l 'l'hd'Ud~b 

Mas,1•Sts , so 'Ou 'cynS~U.ÍI' j1~111l?f1S· dpf i)()Q$Q99,, .i-:)'""1"'' \U ,.,;-. \) 
sl'rar Ai !óll•t· ~üe','a' 'l'ec~l'tl{'l~:(1e41v, A9. '- .-.r~w~s tlc apflllccs Jm-~u~!ladae ilon~ 
aau OftNlo'olô 1ai'O ~U9 p'ro'Va'velmlmí1.' ·~'ti riavel I) ~rta4 • 0 'of _l \, 1 '"'"' \) 
"" """ • 'l ... l!tn o /.lioln . I «'-RepfJ.tl . Jf erellYl.~tçaj~ ~~-~ z.eJ)i;l 
nrrecadnd11. na lmpottancta dt1· ....... delfta ·ier a "\Jil'rêtefta'IJ'u . ~~l~'m, , .dAt 
158:~,/ehern• rottios ·a e~llí'rosu ha-~ô 1 .. "' !íi w ., """"' o- !l mot pnlllu'Z b õ:284$41 ' · A \ ec 1~ p 
prec s 1 !: a verba'·11te tlbras 'p~bAlcl!~~ fazeulla n c:~lcQia em 0:000~ i. tl .. ;i'õ-
n· jult'O da tulrui\liaÍra,'ç!lo, ... e P,':trÍit !1.1\Í\e~ brelawnmiasâo)tomipt)U llo''MIAs~Y-úuen-. 
quor 'bulros ' se'rViçôs ~que lromm. r~r tq,l 'l cw í\Jl i1.>UjvO<.toostaJJlj'laA~.ulf1fêô'(f{{ 
solvillos p~r esti' eàsa'~ 'HbaÇN'rcá.l'_z'ida ew Íli;~1()0.,,. 11 .":l'•llll{ ••UI' •B ;<>Lt·lllt 
no me.,quinho a)garismô1ae 7~!969$q2~ )-:p ~ M91Q ll!;~lll.&tlt<t d~mhtiPS11D! 
reis, que é.õ resultfdd da 'ded'tcl(à9 •Mt4 as podn(,·acçiJesde lefs . .eln~ 
rlo excessd da' diispitta, càn~'rlnli~·, du lamell!f.~·:1 f' . .-~ Lt oi "" alotbutl! li 1:.;; •• 

1\' -. ,. • A' lllwta' ta VfiJ:~~ pro~.v.~rp~o~~~~ catc:u~"· na imP?r~nç a:a.e .s~i , ~~- tlmô ~fl'ennl · I!Qolllliau 14j~~~~~~~"ÂI 
~toaremos as!l• ritr ap~.~~s . 0 r;ji f!:'R. di'rectotfa di! lfazeô'Ja11ls;6Hto jp.4~.,a 1 ~,111. mats de 75:000$., om!.vezdos200.uyuJ. h 10:000$01)0; t&dtf.ziiJ 'á" rlté'dlàt~-a · \.~ t'!l? 

qup furao ·destlnádoil J!tl.;tá 1 qtl~as pu-1 vostd.!u\. oobue~uónimle~ilb\1 ai\~ • r'd l ~~tr.~ 
bllcos no'projecto' d'â c11mmlàstro. 1 

' orçou •,<1 1», JII:OOO$CJOOH<C.l '"· 1.\- -,;> 'IJ 
Rala demdli&'tt'\(çlló 1 (J '1111ij prhtona() ~ào ,i ppugW? 6$l!!,. ~t:~1 ,)e ~~. 

fllzor; e para elllf l!l'ço' a atro[\çl~ 'd~ <!o prça~ento 4a. .. cl!mlll ias!W: Jlllls.e'i.áii'Y 
casa e, com ·~e~nlidadb, d~ nobre qtl~ esla verba de receita não ~: 
eommissl o 1. • de ' fazenda., " •. , nulrá, ur~l\ ve~, llrz...!l · eo,y,ornraap)5hq lle · 

In verte~ do a ordem . dá coll~ca~~ con~l:le~cl?slull'e&J as,13isp,Q~iç~~eJ1~•;; 
das robncas da . r_ec_ 01td, _c!ot,neça•.·1o,t1 o' ~l(úlaruéli.tos' .!J1.f11 a0~1 ~0 t!,'J\ç,~lr~~('' 

1 " n wtllln'ttP a"éJFar~·Vi nut d~AJ!\ ~\\r· · pela. c•,brança da d1vtdli àl!ttv~. ~enll., ba••do reeel~-n 11~Jfcnllo' 1p'tpciÇ,átmenf'e -;,o J
1
· 

puto peli!o que, com a proy1d?,ncta I • l! "ti de' I ·nllhl n I J m "" 
lemb'rada pela nolíra Ct?m,mi'!SllO, /c_i)ll- zê 0 8 suv rt a l a 1 !. traçao. »<1 
seguir-se-ha o algar1smo orçndo

1 
tslo U Sr H· Sales: - ó,s lcgisl:I)UQs 

NVI*nnn 1 . . nes~ pr~J<su~fdsto. 1 . I. .1 ; • 1 é , 30:vvv4'VVV; porque o a VI tt;c ~ro-, 0 &'. X '! d~ 'V!!i~a:-Se'!!~~se..:t" 
posto peh nobre e'ómrbissllo é o mais verb11..r.t.J Ret~rid e:~tr o,lttfrui~•i/l,. "· " 
judicioso e etllé:f'r. parã~ q~~ a nr~q- :' A nfollldn do tritl nll o Jiq~if\P'a97 ó ~~11 cndação da dll'tdê. 'pu'lll\ca se toqte 550$::13~. A direçtor1u de..fllr~ell,d~),: 
oiTectiva. ' 1 çou Ollll} ' 'e!lb'< e til 2·50~$: a 'nobre CUIQ 

O S !\[ l . A . d . ~ 'I ~ óO"' 'HÍ J ) 'l t•. 1 enc ao:- po1a o. lntseitO'Jiropõo' apelltts ·• ..,1 o ~ez J.l11i'l' 
O Sr. X . da V ciga:- .Nào jmpugoo, to bem nesta t'elhll:çlt•;1 pQrque uav stt

1 portant, , esta verb:t! a 111'\'idlil.~rotll.ltitl olt '' .ul~m·j Jrtp~~!Q 
Segue-se a verba r&lativa no a.u~ apenus550$332, ·eordoito uH1hío anitq, 1 

xll;o pelos C)l{ro~ gefJI~s. t\ Corça P~ cuja lt~b •daç'l\o'nltd oàl'li torMmakfullibll':. 
licial. , 1 , ' vet•ba I nAo"'il't.till'giP. n6tW a' 1 :~@$0J,!f/:;· 

Esta vé!-ba Ó!o depenao do calculo; , t\dnli ra quo l :1 1 dircéioria c19 [f~~h~, · 
en~retanto, peço A nobre comwis~ao. Q.ll!l sem ter para il:lso mbl1vo e~ec~. r é( é-.~; 
me explique a rat!ío de_ .um!' 1P0.ctuept, vas•e seu calculo de 5õ0$a 2:- $P,ó0

1 
' 

differença qae encontro ontl'e sou dr:· ' :"illo vo.o base· alrofüha pa
1
t·a ll'> .• e:,ax.a-

1 çamanto e o calcdlo da djrectoria de • o 
fazenda prov-inciakO orçamento da com- gerb. 1 ,.,, , 
misslio ~nsigoa.,.i0:000$000, quando a " l'11lpi'J~tó tle 'f\Aáns'Uó ãe esli·acl~~ 
dlrêctórla tia fttzenda C<\Dsigoa someo- de le''' 01 ,. ., 1- • • • I ,.\, '· "· ·• 
te 39:500$000j e1po [rela.torlo do o'here ~no h a media .:trieon•i r• porqlle estd ' 
dessa. repart'içllo s~ ~~lara 1111e ~11ffeo- lmp_o..to, é, ao"o. •t '" ''" •·h f ' •>!I•' 
títamente a sbmtna,õ?, '39rfi9Qsqoo. quo ~ 4jl'ecltlriruue faz•ndà ••t>tÇlru-ó' 'bln ' 
se tem recebido dos cofres pulilicós ge- l'fO:OOO$; n nobr11 commi~~A:o l aéeitó6 11 
rae$ em aut.illo áque)le serviço. • , calculq~ ~W'St~!! ~t,~clto~gorado. ·,; 11 

Qnal o motivo desta re_aôçÇio d~.r~~.~ , ~ 
ú00$0001 , , 1 • • o,.S,;. a .,&le&! ...... Niio é;1 ~lo~ : ' 11' 

Recoroo-me quo alnds'h'a poucó vi no lance to~ rhut uomp<mh ilte fct'e 'ellt~a'ab'd I•·~ 
orçamento da dospeza gerlll do Rlltado for r•!• ver~O.<r,a;t91..<!l'~ ~çd~ !\ar i.~O- •" q 
consignada a 90mma retlobda deAO!OOO$, , 9 ~r. X 1 "tt};_çigp: ~l'lo -~xerc'(lill 1•1 
ao pa-~o que o director._ da directoría Uào ~~~p"totamc~e luw1da~o.t. roas ero, I 
de fazenda . cumo d,~sse. de,clara- que IIC· • • • · oJk · ~ .1 , 1so, 
fectlva'mllnte SÓ têm SÍdO recebida a, ., grar. Ç pJnfiOIII t(à.tl~!ii!U Hlloot ~I an 
quantia de 39:500to001 ·~ · b 1 ~ , •·Uo'l 188.~/; i~S,'WJ\~l!P. a<flH. r'à\9iWilt ~o •JU 

Des(ojo. Pórtanto,'i~e a-9.o '1:!! cpq~m 1s- 1 
jrnp1osló pro uzin npen11s 120:00$D®tt!l"l 

~I> rt.plique eete l}lon1o: Nttô'haveoaó desprcsadns n~ frncçuos. 
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• • ' O Sr. Jt. St:iles:-~u note quo nós O.St:. li. :ales:-;Nem pMeJIIOS edar 
tom,amos por bllSe as contas das co~pa• aempre, em 'absoluto, de aqcor~o. 
nbi11~ .de estradas de fétr<i. · · O Sr~ X. ~~~ V,eiga:- c ~edagio " 

'O Sr . Drunwnd:- E fa'l.tarn ainda .A med.ia ~o tfi~DI1Í•I lifly.idado fui 
mlliiAlS ba'lancétes: . .' . ... ap,anas ~~ aa.~soo. A directoria ' de 

O Sr. X. da, Vef2(.l:-faltp.rn alguns, 1\izeoda o~~ú em um conta de l!eis e 
m11'é coôhêc·~da a m:~iqr· parto e o a:c,o~m :ss,Ap açeitqu e.te çalculo, que 
resultado ' sabido é ~&nu~nte ·de reis .Jeixq de i!Dp~gnar. , mesmo pela 
1~~4~ ~. iusfg_niftcanci'a do atgaris-.mo; qualquer 

Nóte a' <isa que ja está conhecido o r~~ú~o que ,~e Rz~se aq.ui.uAo seria 
ê~~?cié;to: n.a ava: maio&· par.t~: ~ .com- de.r~s.t?-1!&~0 ),mp9r~an,te. 
nusei<Y, ao que parece, nl o fo1 prude.n- c. ·.f~tx?sto EO,~rt ,o .~al. ,. 
te acei&aodo o calblllo dâ directoría de Es:~ ' '&mpPst.o e. t,ã orça~o talvez 
fazenda; ·· · ' "' ' ' a~~-~~ do q'ue . pq.~e produzir (apoiado 

Serà medida de b11a cautela &eduzir J;) ·M'·· .V eneljq). 
este cllicuío ';• aonao a ·w, ao · ui~ " Ji. ~.i~ee\oria .. de fa.zewia calcula em 
n'O$ à 3Ô éotttós de rei~. Si a verba pode 50~C\I\l,t-J •. de.r.l!i3. alg11rieroo q11e a com• 
pr&duzir' inai~ jfo qúe isso, o que nAo missão á~ito.l!. mas quo I!U creio que 
~~êr.~; d'ag~ oio virá ioconvo11ient~. poder-se:liia .el~r•r &Jnllis de 60 couto9, 

O 'Sr. Drumond dâ um at-arte. e~bora a &ned&a dQ t rJe,nnio liquida•io 
O ~. X. da Veiga ;-~!lo ba expli· eeja·.I!P.enas.de ~4:81l9tl24.0 c.r.escimen.w 

cação., bAO ba 111edida DOV~ a este re• f da rei) da serâ pi,'OV&'(e~. p 1rque O COI'O• 
apeito. · · roerêio do ~1 tem-4td~ovolv idoeon~i· 

O Sr. H . Sale$:- 0 calculo não é deravelmente. 
arbitrario: uó1 ·tomamos. pJr base 11s ·M~s. Sr. presid4:!nle, se. eu, por uro. 
b11laucetos d,\i resJwlclivai rendas das lado, 'na:o, aceito o calçulo da nobre 
ctlm~aohi,r,j de 8:!tradas de ferro, que eommisslt? •. Por outr() Lido,t~om eo-
ja eitfio · 'c• tiÍieci~as' ' aro aua maior tro em· duyi.da a r~peito da constitr,. 
parte.' " · ciooalidad~. deste imppsto. 

0 Sr. X. da Veiga:-Mas,ne>se .caso, Hoje, que os pode'res gernea . tratiio 
como explica V . Exc. o ·r~ultajio du de •.tndicar e prover com medi·tlas le-
uer~iéiO' flriaucelro de. 18~J i. 1882,. no gi~l~tivas a respeito de certo.. \ributoD-
quat eà~~ .. 'i~P.0~\0 àó produzio. reis est.a~~leci~os nas provincios, uieerimi• 
12:4111$3561. • nando o que deve pertencer a O$ta• 8 0 

Note 11. E:r.c. que este 11lgarismo re- que pertence ao E.stado, a.lim ele serem 
prese~ta merlo~ de 1/3 tl~!.,&Jmma cal· r~v.,~adas dlspos~çõ"_es lE>gislativas pro-
cúladâ peta uobr.i commi~s'ão, que ele- vrnc1aes sobrtl unpostos de importa-
vã· a reéeita do imposto a mah ao tri· çllo,, entro em duvida sob1·e a compe-
pló.' i~to' ·é, a' 40. éontos. tencta desta assemblea para legislar 

fl'rin ta'contoj ~ provavel que produ- sobre este imposto, que talvez possa.. 
za, mas <{!J.ài'!ln~ acho uro calculo sar incluido na classe dos de importa-
exa~erado b que ha dll desfalcar $ re.. ção. 
ol!ih, ·~i prdvaleÇer o algari~mo d.a no· Note~ casa que eu . son insu3pe~b 
bré'·~,ullrnis:illo. · para , a~sll!l !D~ pronunC&fr, porque fui 

o' S( .Pai'itaq:-Qual a rasão porque um . Jo~ IDIC&aderes deste imposto. Da 
V. Exe. eleva ao dobro do que està sess.~~. de 1 ~78, .e assim procedi por 
na tabella da directuria da fazendd mot&VQS de &nteresse publico ruomen• 

b s~.'X. ck Veiga:-A rainha ra· tosos. . 
são so der.i v~ 111ais da diminuiçao' que V. Exc. sa~e que ate. certa epoca. 
ú çu do que do augmento :a commisst:o o sal era o.umco geoero que o!o finba.. 
orça em 40 conto~, eu reduzo a SO,islo no commercio desta província nora 
li, 11 menos 1/4. conta, ne&!l peso, nem me.:lida; ven-

0 St·. Drumond:- Mas nós roarcha· dia~se !>sal em sacas ora maior e~, ora' 
mos de accordo coora dlrectoria de fa· menores, confo~me 0 ensaoador queria' 
zenda. émbo'rà nllo haJ'a calculo. ou cun{,.rme.os ln tere~BS dos negocian-

tes, que muitas n zes reduztilo MS 
O St•. X. da Veiga:-Mas nem sem- sac!ls. diminuindo· nellas dois, tre~. • 

pre V. Exc,. vAo dê·accordo com a mais kilos de p~so 1 donde rBSull..-.. 
di rect'l ri~ dé fazend.a, ja o dem•mst.rei prejuízo consideravel para o coulllita1• 
com relação a maik dé uma .. verba; e dor. ' 
no euo J'resen~e nto ba motivo pará · Para rem41di~r . o mal, decretou-• 
aaiJ"il·:t.: ' nesta oasa,em l~ uma medida. .pnYi• 



•lll ntO,Il.OI"C.'Ç<1~•1•1 ll lll 1111•1111' 0!1 Ímprt.-
tu, 40 rài;4. ~ulit·e c:ula •ac:t t11' sal ,1,. 
:10 ki logramnu1~. c•Jmrniu:uulu·~o ruui-
La r.orresj.vn•fculo a~ 'vn 1ur do ' genm·o 
sobt•o 1111 .•acas •1un wio' ltves,em a: 
quuntí•kvtl) de sa l dotul"minunõ\ •e p~·o- • 
c i sn... •· • ... • 

O'nqul rosu1 tuu o boueflc"o qt\e ti-
nhunw~ em vista c msegu :r, ist.o á, a 
r.•gu 1nrid~tdll do clllnmorei·) pela igual-. 
•lado no peso tiM ~acu~. o quu 
muito consull•t o .intore•1o 1lu cun-
sumid .. r 

'l'lln•1•• ·~>~' conséguido o IIm' que levou 
a :as·ombloa a decretar not uelle peque-
uo imp •sto, hvje quo se ngiLn n quéshlo 
ola t;OIIi titucionàliti:Hio riu cerlo4 •t r i-
lmtrll< p ro1•i nr;iae~. ~dV!JZ fns•o ,pru-
dente u elialinaçilo tlo.sh verba dP 
rcce•ta •lo nu~so orr,Jmenlo. H~cei~> 
111e.,mo que· a permartenci~t •lei! a e da 
taxa itiner.trra no nn~so orçamento 
Jllt.<~J dct~1·mi o ar uma con vocuçifo 8l1 · 
trnordinarin tl:t as•cmblcn [ll'OI"inci~l. 
pois c nsta quo o j; .. vernu g~ml protentlu 
recommemlar nos seu~ daleg,adus nas 
província~ I'Jile opportuOaiDCIItO (açfi•J 
e~~a convocuçã••: uli111 da~ : .. sembleas 
provi•1cines t• alarem du rc,•ogur im-
J'O~Io • inclln~litucionae,. •1110 ~I' c•• n-
1.• ,·orom n••~: r&.~pecti V O!\ or•::"t ruen lOS. 

o SI· . .DI·umond;-1'rutou-,~ nc di-
\"C'I"SRS f'ri1rincias do impcrio, ma~ n:io 
, ,, lcwnn t·:u qocsltlol S•) brc a cunstit n· 
c:onnll·lntfo · on incon~tiluciounlidJd•• 
tio imp •str>s crearlrs pula lll'ovincia •1" 
Mma{. 

OS'·· X. d4 Vl'fga:- :\ qucstt10 c:st:·, 
1111 ~eu com~çv. e o (act•J de serem 
muito imcomplota~ a~ intfagnçii:!~ c prn-
videncin•·rle •tue ullimntlu•nw ~e te m 
"ccup:tdo a c:unara do> • rlupnlnrlns n:to 
imve•lo que o• gover no :roral recurn-
lllnndo nus $CUs tlclo~;n~o 1 nas pro· 
vincías que, pór sul!' \'07., l\":tl()lll tio pro· 
''ithttt clar'ne-~:<4! senti l i c•, t•u !>)ndondo-1'1 
ct,m ~ou~ amigos d:lll ,,s.uml.leas prn-
''inciacsl afim de quo façiiu du~appare
cer ea lo~ imposto•, julgado ; ou qno 
parecert'm incnnslit octonae•. 

c Jmpotlo "SobrrJ o our·o. , A dire-
ctorill 1lo raul)da cnlcllla este im-
Jl ·~ lo em ;; conto~ do rais, 11 a uobre 
cununis~:1o elev11 o cal cu 1'0 a 25 con-
t uR, soudu que a mcrlia do trienoio 
liqui•lado fui npena~ lle 2 contow lle 
roi li 

O g, .. Drumt>ftà dl\ ·um'nrule. 
O S1·. X.. dtf. Veiga:-~O.o rejeito o 

clllculo da nobre Cllmmissno. llinleudo 
mesmo que, se u- lcí rc>r execullldl\ como 
tltH·Ó ~l'l-tJ, mas comu inret Í7.rnotlte nso 

1••m 'l!d·• (ttJ1itlud,t), C'om gr,\'~i!!Srwn 1~ 
~::ul•1a ln(nwla•Jos). 'c~le' ímpb~'tn pd,Jê o 
tiPrr p1·odu,.lr quan!.ln nlio' in rM;;,,. a_ 25 
•·-•n t o~. ·• r 1. • 1 • L r. 

l1 s,:~ U t,li'l io:..!!·l'"'i vô~ ' n'iail'':t .. 1 · 
O 81': 1>rlhnol\cl:'-'-v'ójri" ;, ~n~dida 

lo•mllrad:t (•Olá c.;iin /,t'~tidl>. " 11 111 1'11'''' 

· O S>·. X . ctl: 'l'eioa!- N,to ~1ro~ü71râ. • .., . ; J 
resultado; couvou~~.;o 'I 'ob e íle-
put.atlo. Em quantb h cóoop;ulbf.t do 
Mttrro Vol ho~uzar elo e~c'!\'ndn1oso Ln. 

I ( I l 
2 

• i t t It (I tJ·Hnn tb 4[WI l os .. . · 
O Sr. D rmri.o ri:..::...Apo[ndo:" ' •• 
Ó S•·. X. dlt ··~eiga .. : IJt•n'' te\ll 1ljdo, 
'L 1 t v· ·• t11t"i ' " r' . J • • ' ·' pa nu a 11 ~uu Jll <e " rmtpuJ a ;jjl p~n-

slió rio hmn ld il rÔ ~tril:i d'l 111\ r 1 11111 ~ar
tnl'in lin' clirrot!l··~· cl,/í '1 rheh~il 1l,r' .. ~l·n-. l u. t' !Jb \ t •••l"il~ 
Clll • lluli nllo I' •nem < esper.l ll ~ oil-

ff . . I d d . ' b • IH . ta r cunt a e udll' l' u o e.~·O lrt u o. 
.. • • • ., ;,J .. '"' 

O S•·· Scoeriano de IMSIIII.f/.o;~F.s~a 
~:omp .. nhut li utH Estado no E§lado. 

O S1·. X.. çl.a Veig(J:- E' prociso QUe 
a administri!çjlQ , sg. ,~)P~.~•.e.~re 1por 
uma vez •l <;:iOU 1· 1gQ,rç~q~4~~v~li 11lu tQJlgir, 
o 1 engu· com.lj :Jiutor.,eperguu çon~~íl as 
.ten lo~ucias 1ies!a c2mpanhía .... 

11 O Sr. B. Fol'les;.,...:ApOtllqo, muito 
bem. _ _ . , .. 1 O S1·. )1. . da\ etgq . .. !J ~O. con rormo 
ja fu1 •lemon·lrado nesta CiJS~· e,$egun-
d I COI!SI.a a te lf,J .ju forlllllÇÕ~ Offi.()I§OS, 
utlo tom hesitado ntó eru a1lulterar a 
~~~~~ propria cscripturaç;io, siluwao(io 
u·~outu .munlos !l recnrçenc)q ..a .o~ti)Os 
IIIOitiS lll!lC!C[II'VôQl\ pam IOS~II U fl ~CO 
Jll·vvauc.ial. .. ' .. . . , 

O . •·. Dn4mo1ul:-A poi:~do. 1 ' 

O Si·. X.. t l lt Veiga:-E, para cor-
r .. borar n minha M:!erçao, c Hamo n ltt-
lenç4Q da c.::.sa par:~ n circnm~tan~in ilo 
"l: l~tiram rlocum.entns mín'i'St fndbs p'ála 
lllf1Sin,L C<tlllpunllla, qu'e :iil0 10 cbq10 'do 
th:!l •ct•) da su:!.. mnrnliclnrle. "1 , ' 'o 

Uo•n t'P1uç:io :'1 renda qcsln . !:~!Mia. 
uhin, no lrimestl'õ·'clo' Oulut ... 6' n Ue-
zcntLro oi, 18iS, foram forneéi'dós á 
ostn((Jn fiscul t'l'es bnlbnc~tes, ti'íís1~on
tM •lifftlrent~s da companhiá', 1úma. d"án. 
do H na IIITCCatfaÇdo tiO 10Ul'Ó rf(Í 'iri-
1\lfSll'\} nn im portancin de 141 :847$1'?0; 
o 2.• hn lnnço d•• ínesmo trim"estl-e, t i· 
nulo, llcgnnllo ~~~ d iz, d•1li nrc'sr~os lh-ros 
da companl!ln, ja tedll t i•l p~tri' a~tm-is
mo n 6(}:249$14'1; c•o 3. • llá ·11 >Onííli~~o 
tio 76:d25$00G. • '• ~ : «> 

Orn, Sr . presitlento, nilo l)ljilà mero· 
co•· ftl e nem ~~n1ireito :"1 '1\!en6r'-con· 
lumplnçtio lli! 'nllSi!mblea, A mililm';s' at· 
t.lnç4o do •goTerno 1111 prilvlnel'll: u'riia. 
co.llpnnhia qu~ 11~0 1\~Ho 'Hn rceorrel' 

. • n rltulos (rauch0011t:•oí plarll le•árrn l'~ 

• 

• 

• 

• 



vincia, mel{o..ocabar a lei e zombar do~ 
putlure:1 proviuciaes. (.tpoiados) . 

Quando em Maio tio 1878 fvi c.xpJ· 
dido pula atlminislr:açllo proviuci11l o 
rogulumeu:o para cuiH·auQii do ímpO$Lo 
subre u ou:·o, creu do por lei de 187 5, a 
companhia )recorr..u a estea ~ubterfu
gio!, • e~te• meios fr.auduleutos, •1Ue 
acubo de referir, rn:uis trandu dados fal-
~us para difficuthr • olro!ctiva arre.:a· 
daçlu tle'te imposto. 

M.a:s tarde· ve:o como supplicante a 
esta aa,emblea e obtevo q uu o i1opusto, 
eotao de 4 % >Obre a receita l>rut11 doi 
empreza, fu"e cabrado sobre a rellda 
liquida·.· E •ta concesa4u da • ,sem.blea 
prol"incinl importou a reclucçio pelo 
menos de 50 % do vulur priwativo do 
lmpu~to. . . 

Eotret•nt•J , a companh1a, que dev1a 
$0 dar por sat sfoitu, .um• v11z q u11 a 
sua ~licitação foi aUuutlitla pela as-
aomblea pro\·incial, levantou a ques-
tllo da lnconst atuciooalitlade tlu imposto. 

E' ta q ueslio, .. casa sabJ l'erfuíta-
mente, fo1 levada ao cooh.ciuluoto da 
c~Amara tios deputado,, onde d:scutiu-a 
proHcientemen;e o nobre deputado, re• 
presontante do 2. • districto uaquella 
camaro~, o Sr. o.·. c. do O.i vtliro~, que 
só teve contra si o voto du Sr. Sergw 
de Outro, eut4u deputado pelo P .mtuli. 

E', 1-or tanto, uma quest4o veucid•. 
Depo'a disto, a CJ1npauh1a, balíJ;a e•n 
todos os pmtos legao~, t em cuntiouadu 
a usar dt~ outro~ subterfugius; sempc·o 
no intuito elo illudi1· a proviuda e 
defraud&l' nossas rdudu. (Apoiados). 

O que 8 vo1·Jade é q ut~ e~t.l im-
posto, que ja devia t~:~r reud1do pa1a a 
pruvincia, em ccrc.a de 'i aonua, nada 
monos de 200:000$000, só to1n produ· 
zitlu 14:000$000, que a companhia, 
ob 1tinndameot ~, aiudt\ tra:a de re-
huver ! · 

O Sr. H . Sales:- Ate ja t!lmos pago 
cu i las. 

O Sr. X. da Yeiga:-Por isso, digo, 
Sr. presidente, o calculo da uobre com-
•nisstlu, quanto a e:ste impO$to, nao é 
ex.ugera1o; ma-s eu duvido que elle'pos-
sa :ser arreCildado, P-'rque uao tenho fé 
U:l$tante nu execuçao da lei. Sei, e os 
factos têm demonstrado, que a compa-
nhia gQza do 11lta protucç1o e, ja tendo 
conseguido em seo favor •té li pralica 
de cr•me~. se crê omniputeu to. 

O Sr. B Forles:- E' txactJ. 
O Sr. X. da Veiga:- Realmente, 

nãda aerà •mpo,ivel p:m1 ella quaod.o, 
só para sati>fuer-lht~ a cobiça voraz, 
\'h 16• ": ~~ eu:~e nós a su•pt!nder Ullla 

lei provincial por uma portaria da cli-
rocloria ele fazenda. (Apoiados). 

O Sr. C Se114 dá um a!JULe. 
O Sr. X. da Veiga:-E é uma c •m-

panhia, que llrocotle adsim t4u despeja-
dutnenlu, que tem u cyuismo ou "in:O· 
lc:nc·a de in, ultar a as'Sembl~a pro\·in-
cial (apoiados). m oodando escrever ern 
Jurn:ws ela I nglaterra quo os mencbros 
da a:s:semblea provincial de bieuoios an· 
torJUNs, mas cuja defcza tomo neste 
momento, po:·qu,e.emboru n;to sajnm dos 
meus co-ruligiooarw~. defenderam a 
cnusa dtt justiça G da província (apoia-
dos;muilo bem), que os membros da us-
semblo~ll p•·oviu.:ial iotere:~&avam-se na 
maouteuçllo de; te impo:lto,p•rrque achu-
vam-'e as:suciado$ uus u~recud!ltlure;. 

Vo .. es:-E' demais ! Que a t revi-
mentu! 

O Sr. X. ela Veiga:- Receio que os 
tae~ iuglez.,s coutinuern a defraudar a 
prcn·incia impunemente. Eis pur que 
nau conli.> tu u 1 to na elfectividade dl.'sta 
verba .Je receita. Pas.emos â outra. 

SeUos e emolumentos da guarda na-
cionql. 

A media elo lriennio liquiola.Jo im. 
Jlortou na quantia de 20:600$000. A 
d!rectoria de faz<~nda calculou esta \•er-
ba d1 receit:l em 6:000$00!); a nobre 
C.Jmmi~s:to 11ropõo 20.000$000 no seu 
orça rneot., 

. O St·. Drumoncl:-Eu acho pouco 
llllllu. 

O Sr. X. da Veiga:-Nao tem rM<Io· 
a directoria orçou aqui com prudencia: 
V. ~xc. acha hl vez p11 uco, por sa be; 
o gra~do numero de nomeações quo se 
ha fe1to ultimamente pua a guarda 
uacluoul, ra~ão porque esta verba t&m 
crescido Mas hoje, na província. ha 
puucus nomeações a fazer, quasi todos 
us conunandus superiores esta:o preeo-
C~Iid<!S com officiaes para a guarda na-
CIOnal. 

.o~ .penoachos e galões team si:!o dls-
trlbu!doJ a ro~o para quasi t :Jdas as 
IOc11hdades;pJr ISSO, penso que esta ver• 
b~ nll·r p~erá produzir nem a metade 
da quan t1a orçarla pela nobre commis-
sdo. 

Ad•Jpto,purtanto,o calculo da direc:~ 
to~aa do fazenda; qualquer .,lgnrisme> 
acuna de 6:000$000 se1·â exagerado e 
desequilibrará o orçamento. 

O Sr'. D••utmm(l dai um aparte. 
O Sr. X. da Vetga:-E' pore~t11 r:~<:il"; 

11.1 nomeações estão feiLas quasí ll!dws •• • 
O S1·. o,·ufiWnd: - Nem a quar~ pa•·w. 



O Sr. X. cl4 Veiga .. tP.nm-J~o tirndn n~ 
titulo~, e o entbuMi&~lllo jai 1•ai urro· 
fooondo ... 

O Sr. Sevel'lano de Jtesende:-Ju ba 
mai8 officiaes do 1J u11 ~uhlados. 

O S1·. X . da Veiga: -l'llllllemos a out ro 
ponto. 

Tax as lllne1·arius. 
A nobre commi~sll.o, bam como a di· 

rectoria de fazanda orçou este im-
posto em 000:000$. A medla do trlennio 
liquidado é rle ~7:24a$647. Ha, por tan-
to, urna •llflilrença de noventa o tlois 
conLu~ e tanLO para mau s no calculn da 
uut.re ccmmbsão o da repartlçao u~cal. 

Eu acei taria ambos os calculos, se 
julgasse que este imposto devi11 con-
tinuar ta l qual á arrecadado presente-
mente. 

O Sr. severlano de Resende.- E' III'C· 
ci~n ratluzil-o. . 

O S1'. X da Velga:- Como bem dlt. o 
mou nobre collega. é preciso fa1.er al-
g uma modiflcaç«o na arrecadação •les-
te imposto. 

F.m pri tnetru lugar. acho exco:!Siva 
a taxa llo :!3 rs, vor kilogmmtna .. 

O S1·. Sevet'(ano ac Rdset~tle:-Mulw. 
0 St·. X. da Vclga:-CuDI'Illll ljUO ~aja 

reduzida a 30 rs. pelo mo!lus. E' utua 
diminoiçAo pequena, que a té facilitarn 
a escripturaçAO e flscalisação dn co-
brança'. 

E m segundo lugar, convirã dispensar 
deste ÍlllfJOitiJ genero~ e objecto~ que 
nil.o devem pagal·o. 

O S1·. Seoe1·tano· de Rese11de:-Dostl· 
nados A alimentação. 

O S1·. X da Veiga:- Por cxomplo: 
as te lhas, os tijolos e outrO$ mat.!riac:s 
d 'esta o rdem, que a!lo transport:vlos de 
localidades proximas da estrada do fer-
ro D. Pedro) ll pnra Jui.z de Fom A ou-
tro~ ponto>s, toem de p11gnr 33 re is no•· 
kilogranimn, só pe la circumst:tncia do 
virem da estnçllo lle Entre kto~. fora 
da província, embora SPj<to fabr icados 
na prvvincia. 

Comprebende-se que a telhn,o tijolo, 
,, c!lUmbo ou o cimento , ~stando 
Rujeitos 11 33 reis por kilogrammn, 
serà o seu valor absorvido duas ou trcs 
vezes pelo imposto. . 

A proprin bagagem do• pn~s!lgotr-'s 
de es tradas de ferro estã sujeita n es te 
imposto,o quo é um vexame, sern resul-
t lldo considerava! para o fisco, porquo 
h to pouco pode produz•r . 

Acredito que o impnsto, la! quo 1 é 
pre&entemente art·ec~tdadü, possa pro-
ôor.ir a som ma orçada, 600 contos. 

Um S1•. Deputado:- Estc imposto 
devia produzir mata de 800 contos, se 
loue bem nrrecndatlo; mas é quo ha 
reccb~dorias que nll.o cobril.o do \to•, de 

. . ... , 
c:::l 

outros cobriio dcn~ai11 o fiç:i'l;~e cou'l o 
tlinboiro: o .facto õ quo sã u, de.t'l.~Vi llo
c no dia sogui!lte vão Cl)tnpt;~u; fazon-
cla~. comc1 cónheço algun~ . 

O S1·. X. áa Veiga: -:\losmo Clando 
rnargun1 pat•a abuslls huuontaveis,corno 
esse, en creio quo o Ít1Jpos to l'roduzirà 
os 600 conto; , porque a Íll)tiOrtjlçAiJ na 
pr.>vincia ó c rescente. Mu",es~~~~~ .~·
sen tadu que tlost!l bttncnda pnrttrá al~ 
gtuna Olltomln ou di~pn~iÇao aá,(ittva. 
au orçantent • c.om rolaçllo a esses pbje~ 
ctus do import<rç;to, ai que h a IJOU<W ino 
referi, isto é. exempç:to do impos~o do 
a3 roi< JICr ktlogramma, à 'lue (btàO 
sujeito< tanto e,;ses objeci,ôs, C!J.DlO a 
bagagem dns passageirus, eu acho <lo 
h .. m consollln que a v()r ba rosl'~ctiva 
soja rcd11Zida a 560 contos. , ' 1 

Do duas nma: ou nân se ha ,•lc COllCil-
dor a rcducçã.o que cu lem~~o é !iuo 
cstà no cspiritn da cns t, como .asptra-
ÇII.o leg!tinm du pe$:s0as da zon~ que 
il anais l'oxada com os~e trtbuto, ou 
en t il.u tlcan'L o orçamento 1.\e~fal~·lo, 
maute: ul o-~e a estimativa 4e~OI{~pnt\)s, 
pllis concotleudi) ·S~ n modtftcaç:to lem-
brad t quan to á arrecnd~çA•1' do iniP.os to, 
manti•la a ' 'er b3. de 600.0008, irâ isto 
forcosamente !desequilibra r o orç!l.t\l~n
to. (Apoiados). 

E:t~ a ras,lo pJrq ue proponho ' ,n .. ~·1-
ducçiln da verb1. n 500 cunt•*s. r rr.posto sofJ,•e vMda de bilhetes, 1te 

loteria. 
E' uma verb1 insignificrLDle. A. IUe-

dia 110 trwunio liquitlaJo é de 200$000 
e n d irec lorin de fJJZonda o.cúlcúlu.'em 
igual 'luantia pnra o oxcrcío futuro. 
A II'Jlml cor..missiín, porem, or ça orn 1 
CUil lu do I'OiS . 

Acei to cstn CJiculo, eanb:~ra so ol!l-
vc ao q uintuplo. . . ' 

O Sr .ll l'ltelio:- So hot~ 1•ess3 fi~ca~ 
l isJ~:lu, daria mui to ma as, 

O S1·. X. dt' V rign , . pot·~uc, a pt·c: 
,-alccor " ,proliibição ttuo pt'll pilà " tÍL•-
brll commis•ão·'lunn lo it< l•tleril•s. d41;o 
esta mool itlu ~ct• con templada com :,tg• 
gmvaç:t ' du tributo om rc laçüo a< 
C!\!n~ o pc~•o:~s flUO ,·cnt!crem "bilhe-
tes .lo loteria oa tlrovm.;in. Por e<,~a 
rasüo, ncoitJ o calculo d <~ comrniss;lo 
o aguardo mcdid;~ sua <juan tn à ttuoll'a 
aggrnvaçlío. t 1 

Jmpo.~to sob1·e o com,JICI,'cia de 'es-
cmpos. 

A .media do triennio liquÍ•lndp ro~ do 
36 contos; n directona do razauda -rul-
culou em 20 c a no tiro coolmiS!'iiu r e-
d uzi" n 15, pelo quo ou lo u1•o-a. 

Com fllfei to, &~te impiJ. tu n i!o ~~cr-4 

• 



pl'O lu1.ir mais de I :i contos, p.orque o 
crJmmercio de escravos eslà n ex Liu-
Huir-re u ,.ai em c .• tutante llimiuurçlio. 

Penso tio rnesnro mudo quanto ao 
imposto sobre eu-raoos em serviço de 
maneraç.fo • 

A media do triennio llqulJado pro-
duzio 1:540$000; adirect., ria de fa-
zenda calculou e:n 1:200$000 rei.s e 
a n!Jbrc commt6•1lo conservou o ai· 
gnr l•mo de um conto e qu :nbentu~. 
De,·vra prevalecer o computo da r~
par tiçllo lhcal, oras, QUiilqu~r q.ue SOJ<~ 
a deliberaçao adoptada, a drfferença 1:1 
in•iinlftcante. 

c Imposto de regislt·o, ll·ansmissélu 
e vend4 de escravos. ,. 

Foi ~ua merlia, no triennio liqui-
dado, 336:139$571. 

A diretoria d., fazenda calculou em 
220 contos, algarismo que a co:nmi~
UO aceitou. 

Acho que a commissilo aqui foi um 
pouco tímida, pui.i JIOdiu bem cle-;ar 
o calculo a 240 cuotus. 

Ernb .• ra, pelos mesmo~ motivos que 
acturlo sobre o comrnorciu ele escravos 
e quo ningucm dcscunh<~ce, esta Vtlrb 1 

tenda a diminuir, ainda a~sim,no exer-
cício prOXÍlDO futUI'O Ó tle 1JI'e:IUIDII' 
que ella p: oduza nutis •lu 2'20 conto.,. 

No exercício aiwla mlo completa-
mento liquidado, •le 11!81 a 18:!.2, o 
re~u ltado ja c •nhecido •lestu arr~ca
tlaçã•• á tle 221 :671)$000, tjUuntia que 
se augmentara, pelo menos, cvrn wais 
20 %. em ras:lo •lo:~ bulaÍlcote~ que 
faltãu e com u liquidaçao do semestre 
addiciooal. Portanto, parece que este 
algarismo vode b m ~c r eluva•Jr. a 
240 conto$, e nl!;;so sent rio propor.,i 
uma emenda. 

Ja vil a nobre commi~si\0 IJUC, nào 
só quanto n esta çerb~ , corno quanto às 
outras,a que me tenho refoddo,ou argu-
monro oom toda a iiençllu de e~pir•tO; 
assim como noto o exagero de algumas 
verb:~~, tambem assignalo urua uu 
outra que a nobre CHmmissAo podia ter 
orçad•• mais alto. 

• Entolumentos de secrela~·ias. ,. 
E' outro imposto quo a nl!bre com-

mis;llo podia ter orçallo ern algarismo 
mu:or. 

A me lia Ju triennio liq ui•lado pro· 
dur.iu 26:168$908. 

A directoria do fut ·lida calculou 
em 20 conto; e a nobre commis3llo em 
30:000$000 

Cro u que n rcn•la se elevara a 33 
cnntm1 u ulfcrcceroi tHnen•ltt nesse sen-
ti.Ju. 

• 

No exorcicio ulilimnmonl.e liqnitla•b 
OSt:l ruhricu produzio trinta e t:inco 
cnn t~H ~e le centu~ •Jua•·ílnta u .:inc•• 
rnil <jlliulteotos e un?.e roi1 , 1uan· 
tia superior â de 33:000$000, om que 
eu u orço. 

Ü$ umolumentos de noasns rep~u·ti 
~;ões tendem sempre a augmentar, e 
t>Lv depende especialmente da fiel 
observuncia das leis e r. gu lnnlentus, 
sendo ceno que o oxpedtente crl!sce 
tudus og anuas. 

Novos e oellws direitos. 
Do me:;mo modo, acho quo pode-se 

alevnr ~ste algu·ri~mo a WH;000$000. 
O ~:· M enclio:-~ nao é exugcra•lo. 
U .S1·. X. da Vetga:-A cornro ss:lo 

culcula cn1 l47:70U$000, a tlirccturia. 
•la f117.end;~ fur ainda mai~ tímida, t•ro-
poz 140:000$000;p3uso quo pJdernul> ele-
v ui-o a 150:001J$000. 

S~llo de heranças e legados. 
1\cet to o calco lo da cum missão, 

200:000$000, que ê o dtt direct•• r•a da 
fazenda c, co.u pequena di iTerença, a 
m~d~a do exercício Jiquidarto, que nos 
muustru o algal'i ~tno d•l 100:822$314. 

Q.•untu ao impo.-to de i11clustrias e 
P'·ofissaes, acho 4ue a oornrnill~:lo ~>x a
gerou seo calculo;n~o prnduzirit Jlrovtt· 
Tdmen~ea somnm de ;j00:000$000,pdo 
que o reduz, na cmemla, que suetita-
rui it tli~cuss<lo da c:osú, a i60:000$, e 
vvu dar algutn~s IIns ra•õds porque o 
rufto. 

A c~~ll sal.oe que ú imtlOstu, que ura 
se iu>creve-de illdusl,·ia$ c projlssa, s 
-pt•ovem tlito su do alg umas taxas re-
cen•~meo Le c eadas por esta nssemblea 
com•• dos antigos imp•·atq.-s s~bro cn: 
gcnho$, .negocro:~ o volume; . portlllj! i~. 
. A mtdra~ nu tricooru liquidado, desta 
tmpuoto fot a seguinte-imposto rio en-
~~nhus-:~~:~1~$000; imp •sto lle uego-
ctos- 10J .IJ93:)iU00; volumes portatois 
-2:;:160~ ; totul-181:571$. 
. 1:.,1u menos no proxirno futurQ uer-

crctu, emquaoto o. regulamer~·,o rC:!p&-
ct•vo nào é p~rfllttameute execut,,do, 
mesmo pela tgnoranoia do$ collecto-
res, q u~ estllo .fazen·!o repetidas con _ 
sulttts a repar~l Çllo fisca l , pen;, que 0 
nugmento proveniente dus novas taxas 
creudas em ~881 ni!o deva ~er orçarlo 
em ll!a1s de t8:429$000, 11110, Cunl os 
181:o71$000 dos antigos tributos, dllo a 
SOIIlma allu·1ida de 200:000$000 apenas. 

O 81'. Dru1WJnd :- :'olem com 11 pro-
Vtdencia tomada no art. I. • f 

O Sr. X da Veiga:-Pol' em4uau1o, 
não; d9:qur _a algum tampo pode avul-
lnr mars o Imposto. Actualmento du• 

• 

• 



.vJdo, &-~ara Ílk"Ô ha 111bt;I"OS, qn(' cllo • 
prot)tÜ..a mais de 260:000$000. 

o $+1, m"mon<l tli\1 um' aq:n•to. ' 
' O Sr: X 'tia Vei'ga1- V. Exc. 1 con-

8ultlindo o l'elatorro do tlirector tlll ra-
:r;enda provincial , verã•que ,a medida 

• quo propõe a nobre eommlssno jn foi 
ordenada pelo chefe dessa rep'artíç!u,, 
r espondendo a um11 con~n1ta do col-
leetor rio S. Jlllb d'El.:Rei. 1 ., 1 

EY •a meamn pr.>vldeucia •qlll!"ll nobre 
•commis,&o ·que1' oonsigna:r agor.• em 
lei.. • : 

Em rasllo, pois. da"lriedidá lembrn-
da, ollo se dne esperar< a ugmeulo, .ja 
tendo a dtrectoria de fazenda, baseado 
seu calculo$obre etÍit'lmpol!to eonforlne • 
a io terpretaçll·) que ! • \ei•e regulilmonto 
rospectifo deu o•chefe da · rcpnr~içllo. 
. Entrarei ~~$ora no ~igeiro U>~Die elos 

nosiOS impostos.lle export 1ção. 
I mposlo de 6% sobre generos <la ex -

portação· 
A tntJdia do triennio Hquidntlo• â do 

246:731$031. A directoria• tle fat.cnda 
éaleolou e> tll ve~ba em '2õ0;000$fJ00, 
algarisml.t ad'opttl(lo pela· nóbre co in · 
missa:o. • 1 

• 

E u lceitaria o computo, se u!lo prc-
toode~se propor algumas roducçcõts de 
taxas o suppro.sll.o de outriUr 

Màs, sendo ost&, medida de necessi-
dade, npi no desde ju para que a v.o rbn . 
fique reduz1da a 227:00j)$UOO; rosul-
t .a do uma diminuição apenas de 
la:000$000. 

Vou roottrar à casa se t enho ou nA o 
motivos para solicrtar da :íuemblea 
esta rnodida,.suppres..;!lo e reducç!o <le 
algum~s lalli:\5. 1 

Começarei pclns'supprcsstíes, e veja 
a assemlílea' o 1fue vn~ de iocoo vonien-
le, iníquo e 4 1é 1le i.risb&'io em cor-
tu COlllrib UÍÇUOS e DO 1CSUlta4o del-
las, conformo consta dos balancoLCl$ 
da thi'8Óurar1a. O a~sumpto é nr.du, 
mas cumptte aUcndel.o .no .~Jmpenho ele 
expungit mos a noasa arreC<tdaçlln fi<cal 
de excrllscenc•a, intoleravéls. 
Examinemos as pautas: 

Algodllo tm ''ama. 
Produtio .este.nrtigo (paut-a de 3 %1~ 

na ultima arl'ec!ltlaçao 66$900. ' 
Cat·nc secca. "' 

E' íudustrin que ::linda uilo' existo na 
p~ovincia quq no~ de,•ia•oos O$tot·-
çar· p:~ra. que _I osso esta~'elecid~t, 9. ue. de-
vemos auxilrar tanto quanto posstyel 
seu desenvolviluentP; entretanto, au~es 
doll.a ex rstir, ja se .creou e fea-ell'ecli-
vo o imjJOsto ! Rendeu elle no • ultimo 
exeroicio Uqpidado"S$616! 

• 
• 

ii. tnxu lqolirn ,,',pi.liii'{J 11 ~" 1 à r'êf.~ ppr 
k1tt\, prod'ozlo no· uttll Jif '1os'o"t'êlyi1) 1 a 
flllllllli:l. do 2!1:678. ·" 1 

A d·.í ..,, ;f~, l •d <>~·lM" Vril I\ I · · ,narme a '}!>.!: 'fvv. ~:JrM1tn1tá de Mgo, 16$."ii4ô'' ·Jt· j·o· efit"'l!à·,.,.a, 
• $120',1 ( 0 I I 0 0 jQJ 8l 

Forro oril ha r.r3, ''Sr,"Jt>Vl~'d'~\iie11~ u-
dnstrla que'lapeD\IS on~nlá 'ftSfêJfÇ&' e 

·-co'11vlnhn 111\ilmáP~ !>rbvlocia,~nld~
isto tunda para PXIJOI'InÇâo e1on'A"o ob-

,sta.nto,.Jtt aN, ~ll D!lipa uii\'Pe. ~~o{1 ta-
xa nJ~;u1 a'gu l'J1an4Q-!1 jl!l.rlll ORJ!. rJmil·l\ 

· desde lo u ! ••r •. , " 1 " -~· 
·• ·Nulllvf1 p'rffidenciá l'llieai< na -:verda-
d~ o· lm~~tll prt:Uuúlnno ex.er.cido 11-
quida<IQ a ÍlllJlOI!tnntg )llHIUlla, d.e.jl. 20• r~. ! 

. t·~l$auan - 1•• " 1 t o1 

cCat twnncn. • .. ·~~r {:~Ç!I.~P.!l..;~ " u p~te 
ar~fo a tuxa do · u ~ . 1 I il tl Hl ~ I ! • r ( flt)"' ngo q oA em vet. e conser.var-so e.,. te lmpo!sto,' 01)hvih'a' llntéS'IIí\1tllaWe'm-
prezas qlle se pl·ol)un~do • â é:t'~tóra
çao dos'te genero, q11ê ha etn aliundàn-
cla na provlnclli (apottullls). ~ :> r 

''cfi'w•ttl/111. 'ae mlth'd•; gebero '1it •m]iri'tt.' 
- oltJ du 1.• notesslllàdol' págu-~ma-tà'i'tl' li o 

0() rs. por <10 li tuos, •o 1qud• prod\lt:tn 
3l$7H , IIQ. ox.e.rciciq ,l'efqrjdo1 ; • • 

c F OJ'illliy. <le 'm«>idiOCt~, T l,'\Xll1Ígli.Íll, 
produz!o D<>t!p~lliO e,.urj: cio-.28$710. 

cOJ.aptOI d.B paljta,., i ndtULria t tosca 
.e ,hyrl\•llll\ q,ue~ oo10 ,a:~.sim O.\lcapou ás 
garras !iscaes !' Prndyzio u: ta:.:a ..sotre 
est.c ar,tigu lQ$3'7-t , · t 
'cC/wpe~> /.li.ppthqlo~·ittnaríos;l$180 .• 
1•\m\o cxpo1'tatlus •3 cha peo::~ n.;"ulli-

ml\ exerc•clo. (RISU!tas). ~ · 
l .. cuwJus <le madc:lrà• -4$290. 

• •CIIWIJt inltos com wmels de protá .. -
-4660 . . f.'u!Ulo oxpor\ados I O. " , 1 
'-0/ttcotes Ql;dtnarws•.-l~oplo e:qJor.,tn-

dQ$ )lS. a t·rocudp!J,80 du ifllllPStQ $Y2Q I 'R. 
«CIIIIJotes pequenos•. -EXI•Ortariio-sg ~ 2: 
r~.:e\Ln :,Lrr;o~l)adl\ 4:12 r~! ; 11 cPaps OJ' OJ.'1naçào ac Cat1f!PJILM·· 
Rendbf) :1 ex!Hu·(açOCo dest~arlJgó t\ ~om-
mà lambem c~1orm'c llo 1$532 ' _ 

'E:u roSIIlliO, lbdO$ esteS 1'6 impostos 
produzfrâu 'em unr exercícill fi'o'dn-
ce•ru apenas .2:;! $208 rol~. I · "''1 1 

E~ to u lgnris•no • mostra. de ~é'r \.'si n 
lhu!ilidá~e V'éxalor1a íle . sõa ' con$br-
\'Üçlto~·· (iL]1oiaao$). ' 1 

l t • d' ' !"". . ~ ,o, e pr.o por a e lmtnnção do tonos 
estos gene•·os da resP!!cti '' a 'r~ü\~ . li:' 
rltlicutn que u .rro1•iric1t1 cllJ Mlri"as d<Lt>jn 
tri bu hínllo• arti$b!.1j\lo'•ínU a" pi'óh!tbnt 
(fiJJOia!los), quando, cotro~1rt+I, •'«' ICI!ho 

'l qué !IO I•~IIlOS ·àniinó.r,II Uan(o pof•s'ivel,o 
.t'de<en'Yol vimonto das 'pMneons inofus-
- tfiu 4us proveem ü sob~l!íre-néia \tos 

robre~ o podem e6ht rib\Jl r f.lltnPo')>ro-
' "g'resso 'da provlncin, · proporl:irll-i.Ulrlo 
• traualbo A )ni'ui'ta< S"ori to 'e d4'11d!J .. 'ylllor 

· •ao ·M~··sólo. , ·' ,. • 11 -tt • 

• 

-

-
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ft1Ht A.NlVA.Ee. 

Na pauta dos geoeros 'de 6 X en· Feijao.-0 resultado deste ln.posto 
contra-se materia nlo meo.os ioteres. ja é um pouco mait elevado (1:919$862 
u nte. no exercício), mas o geoero est! na ca· 

O algod4o com caroço prod01.iu reis tegoria dos outrot que alo devem ser 
180$330 (num exercício). tribut.dos. A taxa sobre elle é de 264 

Ja foi no Bra~il o algodlo um gene· reis por 40 lit ros. 
ro importante de exportaçlo; infelÍ%· O milho, como o feij&o e o arroz, Coi 
mente hoje alo o é, mas devemos em• atteodido pela nobre commisslo,por i.38o 
pregar todos os esforços para que torne nada direi mais , senau que es· 
a sel·o, peroque a nobre com.missao aceite mi-

O Sr. H. Salu:-A exportaçlo do nbas emendas suppressivas, ampliando 
algodao hoje é pequena. a muitos outr<>s artigos ., beneficio da 

hençlo de tributos. 
O Sr. X . da Veiga:- V. Exc. sabe Os ovos tambem nlo escaparlo âa 

que ha muitu terras que, sendo impro· garras do fisco; sl.o tributados â raslo 
pria• para o colttvo da canoa, do café de 14 reis por duzia, te.odo produzido 
e de outroe generoa, produzem admi· eate impesto 19$530 reis. 
ravelmeote o a lgod&o. 0 t • d' · é A assemblea deveprocura. r animar u r ora 58 IZta- um ovo por um real-, mu agora !ôra impussivel a 
a ioiciaçlo e deseovolvimen\o de novos litteral applicaçllo do proverbio,porque 
ramo:s de lavoura, e esta, que em ou- só o imposLO é de mai~ de um real por 
troe tempos deu bons resultados, eat! um ovo. (Riso). 
no caso de tornar a florescer e concor· 
rer para o deseovolviment? da r iqueza Sommlo todos esses impostos da pau -
publica, de nossa viaçllo ferr.ea e pro- ta de 6 % na quantia de 3:535$323 • 
.,resso da proviocia. Vou propor a supressao delles, e creio 
" que a.assemblea farâ um bom serviço â 

Porque, p3ia, pôr-lhe peas por meio província, adoptaodo a minha emenda. 
de tributos, que adoal de contas vex4o E' uma necessidade que deve ser ja e ja 
o contribuiDC. e nada produzem t remediada. (Apofados). • 

Do mesmo modo, o imposto sobre ca- Quanto a outros gener:~s, das pautas 
pim para cangalhas, pobre iodustria de de a e 6 %. apenas proponho reducç4o 
uo~ rudes plltrieios, produziu 7~. no empenho de pôr o imposto de accordo 

As {rt4Ctas paglo 120 ~:~r carga e com o valor que elles elfectivamente 
produziu este imposto 75$000. Wm no mercado. 

Exiatem nu immedia~es das estra· Obset"Vareí antes que o fumo, gene-
das de ferro terrenus q ue,o4ose preetan· ro que ja dá rendimento considera vet 
do ao plantio do café e de uutros ae· para a l'roviocia, produzindo no ultimo 
nerosdagraode lavoura,aao,entretaoto, exercício liquidado 39:347$l.f8, acha-se 

d C excesslvame.ote onerado. Estâ taxado na 
proprios para o cultivo e arvores ru· •·asilo de 12 reis por kllegramma, o que 
ctiCeras, e é es~e um meio de · dar-lhes ê muito peaado para 0 productor. 
valor. O Sr. M . Rtbetro:- E' mu.to. 

Mas o Imposto tende a. difficultar . O Sr. X. da . Yeiga:-Parecendo-ma 0 
esLo meio de progresso na província. Imposto exorbitante, desejo e peço iL 

c Pinhões, batatas e carás • · commissllo que o reduza, ao menos 
Estes generos pagAo na ras4o de 128 de 12 a 10 reis por kilo. A reducçao é 

reis por carga e produziu o respocti vo pequena, apenas da sexta parte, mas ja 
imposto 4$608. alliviarà um pouco o contribuinte . 

.o · , _ _, é lim .O ( urM plc4do es~ .taxado a 60 rs. por arros flh ..... o, que genero a eo· ktlogramma. Convma do mesmo modo 
ticio de primeira necessidade, est! tri· diminuir o Imposto, abaixando-o ao me-
botado vexator iamente em 330 por 40 nos a 50 reis. 
litros, muito menos de nosso alqueire Este imposto. como quasl todos os ou-
commum. t ros que tenho mencionado, pouco dfl· 

O Sr. S. Ferra;;:-A commisslo produzio apenas no exercicio ultimo 
propoe a auppreaa40 do imposto sobre 255$, mas tende a augmenlar e, com 
feijlo, arroz etc. a reducçlo do imposto,malo1· ser A o pro· 

O Sr. X. da Veiga: - Ap~ar do dueto da arrecadaçllo, porque novas fa· 
exagero d& taxa ou, antes, por cau•a bricas se estabefecerao, alem das que 

te · t od ja existem ua província. Na vllla do 
do meamo exagero,es tmpos 0 pr u· Presidio. por exemplo, ha uma Impor· 
zio apenas 113$668. tente fabrica desta especie ... 

O arro;; com casca, está nas mesmas o Sr. Seoertano cü Reunde:- E em 
condições, pruduzio 40$603 reis, sendo Barbacena. 
a tau oa raelo 4' l32rei• fOr •o l!tF.o•! O S1·. x. da Vetga ... ~uo Ja expor&~. 
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ANNAF.~. ~~~ 

este geoero para o Rio da 
tres lugares do exterior. 

Prata o ou- taxado em 39 reis o. () · deeiltios elo 

Reduzido o imposto, muito aug-
me~tará a exportaçllO, porque novas 
fabr icas se estabelecerllo, em coocur-
rencla com as do outras províncias e, 
assim, com um pequeno desfalque 
actual se auxiliara o progresso da pro-
víncia e o aogmeoto futuro de suas 
rendas. (Apoiados). 

Toucinho, banha c ca1'ne secca. 
E~to imposto pt'Oduzío 45:137$595. 
E1tà taxado na raslo d·e 15 reis por 

ktlogramma ou 225 reis por nrroba. 
Sendo o imposto de 3 %, vê·ae quo 

esiâ oqui o toucinho avalíado a mais 
de 7$. reis por arroba, preço a que ac-
toalmente n!o attinge. 

E' precillo, pois, reduzir o imposto 
para pOr o geoero do accordo com o 
seo valor actua}. . 

Essa reducçllo deve ser, pelo me-
nos, de tres reis em kilogramma. 

.4 gua.s-ardcntes. 
Produzia o imposto sobre este ge· 

nero a quantia de 282$300, sendo a taxa 
de 6 reis por litro. 

Con•em decretar-se a reducçiio de 
4 reis. 

Deste modo, facilita-se a expor-
taçllo da aguardente, que o esta~e
leeimento de engenhos centraes mouo 
ba de desenvolver, embora a concur-
rencia que so!Irer.•mos de outros pontos 
do lmperío. o Sr. M enelío:- Nós devemos aug-
mentar o imposto de consumo e dl· 
minuir o Je exportaçlo. 

O Sr. X. da Veiga:- Sem duvida. 
• Pantt.O de algod.do. »_-O impo~to 

sobre este genero produ.zto no ulttmo 
exercício 1 :368$270; esta taxado a 6 
reis por metro. " . 

Eu poço a reducçao a ., recs, e o 
faço c>nt attençlo ao valor real do 
genero. . 

0 algodl o riscado, ollo set porqoe, 
em vez de 6, paga 9 reis por metro . 

Proponho tambem que se reduza a 
5 reis igualmente. J)'alli nilo. vírâ mal 
algum, nem mesmo passagetro, para 
as nossas finanças. 

lnsignifioantismo.é o res~l~ado deste 
imposto; no ultimo exerctclo rendeu 
apenas 20$460. 

Queijos. 
O Sr. Drwnond:-Pagam pouco. 
0 Sr. x. da Veiga:-Pagam ~xces

sivameote. Esse imposto prod~zto no 
anoo da ultima liquidaçlo a Ja con-
aideravel somma de 29:78~71 •. Esta 

real, por queijo. 1 • " • 

A a3somblea pode, som desequilibrio 
do orçamento, fazer, como nos demais 
generos, a que me hei referido, uma 
equitâtiva redocç!lo. · 

Seja, por exemplo, a taxa de 35 reis 
por quetjo. I 

O Sr. Mmelio:-M.as n!O é 81\UÍta· 
tivo o imposto, porque ha queijos gran-
des e pequenos. 1 ' , ,. 

O s,·. X. ela Veiga:-- Na emenda 
que tiver de ofierocer a esta •ta'Xa at-
tenderei a ol)senaç&o do nobre depu· 
tado, que é muito procedente, e pro-
porei a taxa na rasao do peso!' o que 
é maia justo e racional·. • • • · 

Oallinhas. 
A taxa é de 26 reis -por eobeça. 

Reduzindo-se a 20 reis, aindn nssim o 
imposto corresponderà a •mais de 6 %, 
que é a pau~a em que elle estâ clils-
sificado. 

Gado cabrum 
Cada cabeça, 182 reis. Eu proponho 

a reducçllo a 100 rei~. 
O gado lanigero paga mais 192 reis 

por cabeça. Acho tambem conveniente 
a reducçllo, equiparando-se a tan, em 
100 rets. 

Po1· ultimo: o gatlo IJ«CC1fi11 :1 con • 
templarlo entre os geoeres de expor· 
tação na pauta de U %. com :1 taxa 
do 2$200 por caboçn. 

A ca~a sabe que esta espocie de 
criaÇ!lo ja &$lã muito onerada, o cria-
dor paga impostos municipaos; o im-
posto do sal pesa especialmente sobre 
os fazendeiros criadores (apoiac.tos),qoe 
sito os principaos consurnidoros •lesse 
genero. 

Sa a assemblea nllo està resolvida a 
sopprimir de nosso &rçnmeoto o impos-
to sobre o sal , prooollcrâ com jus~i9a e 
equidude, reduzinJo em 10 % o impos-
to sobro o gado vacourn, is'tb é, de reis 
2$200 a 2$000. 

Em resumo: todas estas reducções e 
supl'resscJe3, que lembro e proporei op-
por tunamonle, offerecendo â casa uma 
moditicuçl\o :\s puutas que actualmente 
vigorao, trarllo apen:1s om desralquc, 
para a nos;a receita, de quantia pou-
co superior a quinto cônl.oll, mas, em 
compensaçllo, attuodoremos Ali clt'Cum-
stancias onerosns"dcfs cootribtlintes; ai-
li vi.ando-os um pouco, o tremo' om au-
xílio de p81\oeou industrill!, quo, ou 
nllo existem ainda c)lr,!lentem-se mMíe-
tada._s em suas •primeiras tentatiVas 
pelas garras tnesol'aveis do ll~co, 
( J1 poiados ). 

• 
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Pas90 agor.1 a considerar ligeir amen-
te o Ílllf03to de 4 % sobro o café. 

A uobro commis:lllo nindu desta vez 
~eJtarou·~e do calculo da ropar tiçàu de 
I. zunda. Segundoi esta, o imp_oslo so-
bro o ca fé poderá produzir somente 
900:000$ 

E, noto a casa, quando a directoria 
de far.enda orçou esse imposto em reu; 
900:000$, nio ciogio-se á m'dia do 
ttiennio liquidado, porque osia foi de 
8! 2:512$578. Foi alem, porque com-
prehendeu, e comprehenduu 00111, que 
este imposto tende a produ~ir mais e 
mais. 

A nobre commissilo orçou em- 95') 
oontoa. Apesar do que fies dito, eu ul!o 
impugnaria o calculo da cummissllo, •• 
aceitaria sem o meJNr reparo, ~enau 
fôra a cireu•nstancia de ver no proje-
cto de orçament.u prop:.stt> um novo 
meio pua cobrança d~ste IIIJ) o;to, i-t,, 
é, a equiparaçl!o da ll"S<a pauta á do 
mercado do Rio du Junoiru, que é va-
riavel e presentemente corrospoude 11 
menos do que se cobra ne~ta província. 

O augmentn progressivo da prodoc-
çla do café ê incnntes1a1•el; em vista 
delle,o calculo da nobre com missão >C· 
r ia a té tímido, se permanecesse o modo 
de arrecadaç;.1o seguido até uqui. 

O Sr. Drnmbnd. dá um apar te. 
O Sr. X. da Velga:-P•e>entemen-

to o café entre nós paga, todo elle, 
born ou mao, nptim•• ou suffr•vel, a 
taxa baseada no valor ele 5$625 por 
a rroba; entretanto, 11 media do valor 
no mercado da corte. segundo os pre-
ço> que têm prevalecido ju ha mui tos 
meZO$ o que inf.:liwlcoto oão promet-
tom melhorar ttío co<lo. pude ser es· 
ti ruada entre 4$300 o 4$•100. 

As qualirlados do cufó no mercado 
da côrte ~âo 9-: lavado. flnn super.or, 
1. • boa, 1.•, regular , 2. • bua, 2. • ur-
dinaria, capitania e escolha. ~egundo 
o ultimo bolet im commerclul, os pre-
ços silo estes: 

I. • qualida•le de 5$')00 a 7$600, ao 
passo JUe para a ult•ma te1001de 2$00:> 
11 2$"200. 

A m~dia aqui regula, pois, de 4$300 
a 4$600 por arr•1ba, conforme ja disse. 

Veja-se a differonÇII quo 1·no entre 
4$30) e õ$625, quo é o valor fixo 
dadu n nrroba de café nctunl monte ern 
M hl!l'i para a cobrança du imposto. 

Agora fação os nobre~ deputados a 
rlod ucçAo propordonal , quanto à arre-
cadaçdu do imposto pelo modo propostt), 
o Vllnlo ')UO se dar;\ um lle!'falque oa 
1'0 11111 pelo menos tJe 2·5 X. 

PrJponho sú a rcducçl[o de 50 con-
loi nn vcrbn. orçntla, isto é. reb:ti· 
xanclo-a n 900 contos. p .. rq uo cnnfl > 
mu.to uo grande desen v oh unentn IJU'l 
este geoero rle · protluí:ç!lo ~shi tenrlo 
na p•·ovlncia. Se n!!o fo~~(j 1nuiti'ssimo 
notavel o. te desen 1•ol vimont •, corn a 
cquiparnç lu da• pnu tas e d:u t11:tas, 
cum certeza, n:\o se poderia arrecarlar 
~cuAo 700 ou, quandu muito, 800 con-
,.,~. Coutaudo, porem, com es .a cir-
cum-.tsuciu, prup~nho 900 contu~. 
Alem de~te algaris•no,o compt:to li~ re-
ceittt st!rà exagerat!o. (Apoiados) 

E~ta reducçllo. porem. 0!\o pe~ará 
ofl'~ctlvamunte ~obre o OI"ÇIImentn, por 
que, ae a nn~ro cornmi~<Sâ•l, rnflectln· 
du sobre o assum11to com o cr iterio e 
lllu~traçAo .que a 1h~tlnguem. atlu)llllr 
11 reducçao> que proi'<Jnlio. )JOdurit op-
JtOI'tuoa•nenhl. quando le discutir o a•·t. 
:! • !lu projl!ct.u, reduzir a verba des-
tllladu à dosveza a fa~e1·-se com a :u-
r~cudnç:lo e reduzi r considet•a vclmeu te, 
)I·••· quu, desde que 11 arrecnllnção llcste 
lml"/610 se 11 ff~ctuo conformo a j,H\Uln da 
côdo,que êad .. p(adll pela pro,·ircia .to 
Riu do Janeiro, nllu haverd rasAu de 
~er para mui~ das C$h1ÇÔ8S nscKCS que 
l<~•no~ n:• J>l'U\'tncm e quo uner:lo gmn-
<lumeu te u urçaman tu. . 

O li>'. S. Ferra; dà um arart.,. 
U :S1·. X . da Velga :- Mas podem ser 

rcduZIIlas, 11orque o lmrosto do café 
~cuo.lu o mais importante. é o quu d~ 
I IIUI ~ t rabalh:>. 

E>lll u~servaçào fui feita, ainda ha 
pouco. no parlamento. bmsíleiro, por 
um tle seus mais au torlsado.s mem-
bros, pelo distinctissimo deputado pela 
provlnc•a do Hio lle Janel ro, O r. Fran-
cisco lillllsario Soartls de S.Jusa. 

Olsse S. Exc., em um d1scurso pt·o-
nuuc•atl~ no 11ia ;jl do Agosto deste 
anno. (lei : 

c Ha dias, fallanJn sob t·e os impostos 
ole tlll:pOrlaÇ~o, obser\'el qUO O illl(JO~to 
sub1·o o cuia tornava-se mais pesado 
pelo motlo da arrecudaçilo 0111 ca<.la es-
taç&o da província de Minas, quando 
poderia ser cobrado oo Rio do Janeiro 
t.;ll como faz a província do Rio de Ja~ 
neiro, não sõ com muito mais comrnodi-
,Jade dos collectlldos, como tambem com 
economia notava! na arrecndllt.âo. 

Emquanto em Mtr.a~ ba numeroso 
po~ssoal espnlhatlo.por totlas as ostaçües 
das dllf11reutes estrada~ de ret•rn e Je 
lodos as estrao.las em g11ral quo vêm tet• 
ao R10 <lo Jaoe1ro. esta província tem 
nesta ci<.laJe ap~oas ulguns empregados 
que, entr(:tllnto, arrecadlio imposlo tres 
ve7.ttS @Uperlor. • 

O Sr. Presidente:-Peço llu 1 •• bre 
dt~putado que resuma o seo discu rso 
porque a hu1•a astà dadD. . ' 

-



O S1·. X. ela Veiga:-Agradeço até 
a nb3arvaçao. da V. Ex c., porque ja 
vou me $eot10do um pouco fatigado. 

O mesmo Sr. Bel isario de Sou~a fez 
taUJbem uma reclamação no sentido a 
que ha pouco me rafer i,isto é,quan"to ao 
pagamento da taxa itioeraria nas estra-
das do fer ro. 

O Sr. ;\fene/.io:-A reclamação é ge-
ral ; a taxa posa muito sobre os la-
vradores. 

O S1·. X. ela Veiga:-Tratando d'es-
te nssumpto com a elevação de vistas e 
crilerio que o caracterisao e distinguem, 
disso o Sr. Ur. Belsarío do Sousa (lé) : 

c Lastimamos quo aqui no Rio de Ju-
nei ro importemos cereaes do estranget-
ro, arroz, milhll , r .. ija:o, etc. Todos es-
te , anigos p~ra sahirem de Mmas pa-
gilo qua»i o m'lsmo impoHo que, 1.ara 
entrar p ·la alfandega do Rio de Janeiro. 
teem da pagar os generos estrangei ros! 

(H a varios apartes). 
~Unas estabeleceo verdadei ras alfan-

degas mtm·provinciaes com forti~.imos 
impostos . . D.•u-lhes um exemplo entre 
muitos. A bagagem, a roupa du plssa-
geiro. os livros de quem vem da Euro-
pa passAo hvres nas nlf.mdegas; em 
Minas pagão a taxa de 33 rs. por kilo-
gramma, cerca de 500 r~. por arroba! 
As·eguro á camara, pelo que ouço c 
prtJsencío, que estes impostos sa:o real-
mente vexa to rios para uma parte da 
Jlrovíncia de Mmas. ( Apat·les). 

• P .•sso mostrar nos nobres deputados 
varios documentos das agencias das 
estradas da ferr o (apreset~lando-os); 
vera:o como em regra o imposto minei-
r.> é igual , ou quasi, i importancia do 
transporte pela estrada de ferro. 
c Assim, o governo baixa o frete dos 
cereaes pura abastecimento desta ca-
pital o para liber tar-nos da concur-
J•encia estrangeira. 

c:\1inas,por em, mantem o seu impos-
to e torna inuteis os intuitos do go-
verno. Nenhuma província do imperio 
e3tá nestas condições quanto ao imposto 
pr ovincial. (Apoiados e apat·tes) ». 

Sr. presidente, nlo ha negar a justiça 
da censura que nos foi feita. Neste 
ponto líberaes e conservadores têm 
concorrido grandemente para este esta-
~lu •la cousas. 

Reconhecendo o mal, protligando· o 
agora, eu espea·o que, assim como elle 
tern sido mantido por um e outro par-
tido, será extirpado com o concurso da 
nobre maioraa e da minoria desLa C!lsa. 

E' tempo, Srs •. de oagaoisarmos mais 
racionalmente o systeaoa orçamental e 
u ibutarlo da provlncla, expuoi iDdo·o 

OMO 

do disposições que nos devem vexar nos 
olhos do estrangeiro e das demais por-
vincias d<' lmperio. 

Som grande de~í11lque para as ren-
das pu blicas, a a•scmblea poderá re-
rnol!iar estes m'ales. prepar411~0 assim 
um orç~mCioto que honre a província 
o n!lo mais nos exponha á cratica1 aos 
r eparos e até á irrisão do uo~sos con-
citladfios I (Apoiados). 

E' um empenho em que nos podemos 
encontrar to1os, é um terr,.no neutro 
em que nao podemos alimentar abso-
lutamente preconcoi tos partidariO$. 

Orelo que com estas toscus observa-
çilcs (?l(lo apoiados), que flz, procurei 
desemponhar -me d.:> mou duv~r. mos-
trand_o ao mesmo temp11 a isenç,to de 
espiritc coto que esforcei-me no debate, 
sô te~do em mira o bem da provancia 
e os JUstos reclamos do povo contri-
buinte. (Apoiados ; tnt~iio bem ; mt,iio 
bem.) 

A uiscuss<io lica adiada pela hora. 
Votaçao ar.tlada.. 

E' approvado em I • discussllo o pro-
jecto n. :J06. 

Estt·aua de {en·o para a Jtalllt·a. 
Entra em 1.• dí~cussao o projecto o. 

292. que concede privllc.>gio o garantia 
do juros para a construcçao de uma es-
trad:l de forro de Ouro Preto á ltabira. 

Encerrada a discossao, fica a votação 
adiatla por falta de nuanero lt>gal. 

Escola de pflarmacla. 
Continua a 2.• discussllo 110 ftl't. 2.• 

do projecto o. m, que organisa a éscôla 
do phurmncia tle Ouro I'I'Oto. 

O S a·. L e ano s : (Nilo tornos o seu 
discurso). 

E' apoiada e entra coojunctamenlo 
em discus~ll.o a segulnte-

Emimda. 
Su ppri ma-se o § I, • 
Sala das ses~ões, 4 de Outubro · de 

1882.-Lemos. 
O 81·. S. Ferra;; faz algumas conside-

rações, · fuudamenLantlo o soguinte-
Retft'el'lmtnlo. 

Requeiro que o sub$Ututivo seja des-
tacado para ser discutido com o pro-
jectll de orçamento provincial. 

S.ala da~ sessves, 4 de Outubro .Je 
1882. - S. Ferra;;. 

Depois de algumas observações do Sr·. 
M. Pulgenclo, ,impugoantlo o requeri-
mento, encea-ra-se a discussno o é elle 
rejei tado. 

Con tinuando a discussnu tio art. , é 
este appi'Ovado sem mais debate. 

Seguindo-se a vot11çl1o das emendas, 
é approvuda a do Sr. Lemo·s e rejeita-
da a do Sr. X. da Voiga. 

Entra em discussa:o o art. a.• 
E' apoiada e entra conjunc&amente 

ern discu~ao a seguinte-

• 



Emenda. 
Substituão-so as palnvras-15 de 

MarÇll n 3 1 de Outubro-pelos seguin-
tes- I • de Março a 15 do Novembro. 

Sala da~ sessõe~. 4 l!e Outubro de 
1882.-M. J. de Lemos. 

Encerrada a di~cns~~o. é approvndo 
o art. com a emenrla 

Entra em di~cus~âo o art. 4. • 
Vai à mesa. é apoiada e en Ira con-

junctamente em d tSCUS.$AO a seguiote-
Emend4. 

c Supprimn-se o § :t. • do art . 4. •. ,. 
c No § 3 •-em vez de tres prepara-

dores-diga~~e-uut-. M oretzsohn. ,. 
A discus~ão fica adiat!a pela hora. 

ApresenlQ.!.'t%0 de projecto. 
E' lido e vai a imprimtr o seguinte. 

N. 332. 
A assemblea legtsladva pt•ovinciaJ 

de Minas Geraea decreta: 
Art. unico. F ica creada uma ca-

deira de instrucçllo primaria noclurna 
para aJu]t.OS na cidade da Bagagem, 
vonuondo o respectivo profos~or o orde-
nado de 300$000 annuue~; revogadas 
as dtsposições em contral'io. S. R. 

Sala da~ sessões, 4 de Outubro de 
1882.-M orel.uolm, Nelson, Olegario, 
F . Navarro. 

O Sr. Presidente marca a ordem do 
dia seguiots e levanta a sessão. 

--
SESSÃO ORDlNARIA AOS 5 DE OU-

TUBRO DE 1882. 
Pnsst oENCtA oo SR. BARÃO DE Cono • 

liA~ DEL. 
SUMMARIO.- "'PED ENTE. - Parecere• -

Uiapeosa de commiwlo.- / .• porte dq. or-
tlem do dia.- 2.• leitura do proj~ctos.-Or
<;amcoto pro,·iocial.- Oiccurao do Sr. Oru-
onood.- 2.• porte da ordtm do dia. - Vota-
çlo adbd~ .-Pagamonto ao Or. Godofredo 
ll. da ~lotla.-Rovognçao do I oi cobro eur-
torio.-E•crivlles do erimo.-A'poseotado-
ria.- Projoctoa. 
A'~ 11 horas e 3/4 da mnnhn, feita 

a chamada, acbllo·so presentes 32 Sr~. 
deputados, faltando com pa•·ticipação 
o Sr. A. do Amar-al. 

Comparecem depois os Srs. Z1-::arías, 
Xavier da Veiga, Lemos e Ferrar.. 

Abre·se a sessão. 
E' lida e approvadn a neta da ante-

cejeute. 
O Sr. 1.• Secrelat•io dá CIIOla do 

seguinte- . 
EX.PEDIBNTB. 

O {fictos. 
Ur.o do aecr6lario do go~erno,eovian

do uma represP.olaçao do juiz munici· 
pai do termo de Oaeté, 10bro a inconve· 

niencia ela anno:uç!o dos officios de 
tabelliãos, requeri:la pelo 1.• sen ·onta-
rio naq uelle termo. 

Ftca sobre a mesa para ser consul-
tadn. 

Outro .!11 mesmo, euviaudo uro re-
quer itnento du Augusto Ol)' lniJÍO de 
uu t'VIIIho. petliudl) I ndemntsaç!u de 
8:000$000, pur proj uiZO$ suOrídus cunt a 
penhora de sua pba1·mncia A fazenda 
provinciaL- A' 2 • commissno de fa-
zooda e â de potleres. 

Pareceres de commtssdes 
U Sr. J Rv.{itW, Jl'tl' ,,ar to da com mis-

são do t•edacça, , otferece red igidas, afi-
nal, ma i~ quaLro proposições emanadas 
du p1·ujecto o. 40, Bll qDllllg, dispensa-
dou iute t·sticio, a requerimento du Sr. 
1. • secretario, são logo approvadu. 

Olfeuce u1ais vara a.• •li sc u~s!o o 
ad.litivo n. 20 no prl'jccto n 4, ap-
pruvado em 2 • discus,a;o; bem assim o 
prt.jecto n. 47 com os mais add tttvos 
•gualmente offerecidos para 3 • di~
cussao. 

Para a ordem dos trabalhos. 
O ~~·. JJ. Po1·tes, por parto lln Je ;>o-

dare~ e:!. • de fazeotla, uflllrece para 2. • 
llíscussllu O vrojt~ LO n. :JOU. 

Para a ordem dos trabalbus. 
O .Sr. J. Lu!z (pela Ol·ctem) requer e 

obtem dispensa da comrnrss:lo 2.• de r:J.-
:tenda. 

O l)r. Presidente nomon para substi-
lull-o o Sr. Dr. Leonardo. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2. • leitura de Pl'fl}ectos. 

'l'eem 2.• 1e1Lnra e sAo julgados objcc-
tos do delibéraçll.o os llo ns. :Ho a 3!7 0 al9. 

(J()ntiuua a 2. • discussão do art. 1. • 
do projecto n. 28/l,qoc orça a n .. 'Certa e 
fixa a despezJ da pr••''tocia para o ex-
erciCIO da 188a a 18S4. 

C • 8a·. Drumond:-5r·. prc...i-
deute, 'JlOr parte da 1 • Cllmmissüu da 
fuzcuda, cabe-mo a hOIII'à de responder 
au i li ustradu depu tudo, rcsidcnlu uesta 
ctr p~hl, as sen~atas considerações pot' 
S. Exc. produztdas ...• 

O Sr. X. da Vciga:-Obrigado. 
O Sr. Drumonct.. .. a respeito do art. 

1.• ilo projecto o. 2.:S, quo orça a re-
ccit;t e lixa a despeza da província. 

Sr . presidente, confesso com prner, 
c o fuço bem alto, que fo1 para nós, 
membros da commis>ão, motivo de sa· 
li ~façao o modo livre e isen tu pelo qual 
o illust rado deputado apreciou o uo~o 
trabalho. 

Felizmente, Srs .• par ece que cami-
nhamos para um t empo, em que mate-
rias l!u Importantes e transcc:dud .. .;, 
cumo es ta , são en~aradas sob o aspecto 
om quo o dev~m ser, varrido do esta- • 



.. . 
ANNAES. 

tio 'tle assumptos fito momento~os o es-
pirit" partida rio . ... 

O S1·. X . ela Veiga:- Apoiado. 
O Sr. D1·umond .... Cfue, em vez de 

oi ucidar a d scus~llo, serve somente 
para íncnndescel-a , com projuizo dos 
intere,se~ publicos. 

O Sr. Jlf o1·et;solm:-Apoíado. 
O Sr. Drumcmd:- Sr. pre·ident.e, 

começnu o illustrado deputado, dizen-
do que, doseropenbaui o-se da nris~ão 
que assumira, senlia·se desanimado, 
porque tinha quasi convicção de. que 
suas observações oao seriam pela com-
missllo de fazenda, do que fuço porle, 
acoítas, e,porfanto, seriam inteiramen-
te perdidas. 

Nao é as;im, Sr. l'rasidenlo; foram 
tão hnportunles as considl!raçüo~ por· S. 
Exc. produzid~s, quo algumas tlullas 
calaram profundamente 110 espí rito da 
c r..mroissao; e e u provarei ao nobre de· 
putado, n•• descovnlvunenlo de n:iuha:~ 
ídeas, o o correr do rneu 11iscu r. o, qual 
o espírito de concurd:a . qu.o anima a 
commi~sílo, qual o desejo w tcnso do 
que nos sentimos animados, para, au -
tos do tudo, dotarmo~ a prov íncia com 
uma I oi do meio~. que SoA t i~ faça a$ ne-
cessidades publ icas o n;lo ouet·o 0111 d~ 
masia o p••vo com gruvo~as cviiLI'ibut-
ções. 

O S1·. X. da Veiga:- Muito bem! 
O S1·. Drumo11cl: - Orçnnrlo a recei-

ta publica, Srs. , ' comln:s.Ao n il<~ 1 C• lo 
se cingir s tr ictamcoto o't media d•>• 
t res ulumos exercícios liljuidados, e 
para isso houve motivo impor iuso, qual 
o exame o obstrvnçno que a me$ ma fez 
das diversas fontes da receita publica 
e do desenvolvimento que vllo ella:; 
tando no correr do tempo. · 

E' assim, SN .• que muitas vezes nos 
vimos força:los a nos separar da media, 
quo quasí sempre co.nstituo meio ~.cg~
ro de orçar a rccet ta, e a nos cm:;•r 
áquelles alg9:rism~s que apresentava o 
ultimo exerc•c•o hqotdado. 

Se fossemos nos restringir à media, 
Sr. presidente, como parece ú com mis-
são que ora desejll do nobre deputado .... 

O g,. X. dq, Veiga:- Não apoia1to. 
O Sr . Drumo11cL •. é certo que a 

r eceilrt mlo poderia ,;er elevada á cifra 
de 3 ,040:940$000, em quo foi cnléula-
da pela comm.ssllo, e calculada com 
bons fundamentos, como procurare• 
demonstrar. 

E' assim, Srs , que ningucm di râ 
que se possa orçar a taxa do 4 por % 
sobre o café, aUeodendo-so rc5tr icta-
menl \l ú media .. 

O St·. X. da Veiga : - Ap,oiado. 
O S1·. D•"UmoncL.porque é fura •de 

du\·ida quo u cul lu•·a do café vae to-
rnando proporçVe~ nnimadoras entre 
n~s, e o ru>Uitudo quu oll'erecia em 
nn uos. antcl'ioro~ essa verba nllo pode 
~er o me>rnO que n. commisslo de\fia 
t.a r em \'Ís la e teve no calculo da 
receita futura, A commisstlo de,•e in-
Sfirar-se ua elnboraçllo dessa-. ver ba •de 
receita publica, tendo em vista os dous 
u Himus exercícios liqu idados. , 

O S1·. X . ela Veiya:-Apoiado, mas 
tendo om vista lambem o a lvitre que 
propoz para arrecad11çllo da tnxa. 

O St·. D1·mnonà:--,.Sendo as$im, sabe 
o meu nobre collega que esta impo-
siçao, pelas rasões que wnbo addu-
zrdo, produziu sempre um resultado 
superior tlq ue llo quo Uim calcutaao 
as resoccti v as contmis·õ~s. • 

Orçada 1111 armo de 18!:!0 a 1881 essa 
tu.a em 800,000, 000, produzio ella 
1 ,060:80~$191. 

O Sr. X. da V ciga:- .E' vt>rtlltdo. 
O S1·. Drurwmá: - 260:868$191 

mais do que o orç:r mento. 
Ura, se UÓ$ nos a tivos.emos A media 

il quu ~o .:ingio a repartiçl!u do futenda, 
é certo qun, se elln f11~se semprd real, 
se os seus rc~ultndus nunca falhá•seni, 
nós te ríamos, não :1 r·ecl!ita oluvad:1 
ã essa qunntla de 1 ,060.86~$10 1, mas 
lunil;uln no~ 800:000$000 calculados. o·s,·. X. 1l" l'ciya:- Penniuo um 
aparte~ 

A ropnrtiçiio de fazenda no ~eu ca~ 
culo u ~o cingio·se â media; a mcaia 
é tlo 812,000$000 o aquella repar-
tiçfio cll lculo ll o r endimento tlestà. 
verba em 900:0')0$000. 

O S1·. Drummld:- V. Ex c eslt\ en-
ganndo; eu r.:llro-mo a esse exércicio 
ljU C j n . S'l acha li'luidndo, em que, 
orç:o da a media do producw tle 4% 
sub: e a expurtação do carécm 800: 000.~. 
produziu, entretanto, 1,060:868$191. 

.Mas, a respeito do orçaml!nto que 
disculimos, é cer to ~ue esta é n unlca 
ve:·ba que foi ~rçada pel~ I'Cpartiçil? 
de fuz.mtln alem da media. 

O S1·. X. d(l. Veiga:- Unica, olto. 
O Sr. D1·"mond:-E' n unica, o . a 

repar tiçllo do ~a7.enda o fl!7. na tu rul~ 
men te pela rasào quu ja , apresentei, o 
tlefenvol virnento da cnllura do café. 

Mas, o que eu procurava demonstrar 
â cas.A é que uom sempro podemos 
obedecer A media ,parn•a elaboraÇâo,'do 
orçamento, priocip:1lmonte quando a 
imposição provem do ronlés de receita 
publica 1). oo, em ""z de se conservare~ 

• 
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' . 
estacionarias ou ele tenderem a dimi-
nuir, se de>enNlvem e promeltem me-
lhores resuhados. 

O meo collega e;tranhou que a c•lrn· 
missAo orçasse ~;m 950:000$000 o re-
sultado dessa contribuiÇão e c:teclarou 
que pretendia nfferecer uma emen~a 
diminuindo 50:000$000. 

A commissllo ua:o pode aceita r se-
melhante reducçllo, porque existem 
todos os dados os mais pos·tivos que 
nos convencem de que o resu ltad~. 
se nilo exceder o nos~o calculo, hade 
pelo mono$ igualai-o. 

E' verdade que a providencia lem-
brada pela commiss4o no art. 5. • das 
di~!JO$ições permanentes, que autorisa 
o goverucl a organisar nos mezes de 
Juubo e Dezembro a pauta para a co-
brança do imposto do café, que ser à 
fixada de accordo com o preço me-
diu c.le3Se genero no tJt~rce.do da cOrte, 
durante o mez auter10r, hade em 
parte ft~zer com que o imposto produza 
ucn resultado uteuot• du que aquello 
(tU" pruduziria a taxa de 15 r eis por 
kilogramrna, quu até hoje lemos man-
tido. o Sr. X. da Veiga : - A.ctualmente 
muiUssimo menor. 

O Sr. Drumcma: -Mas tambem é cer-
to q.ue, attendendo a essa diminuição, 
que hade provir da execução do art. 
r,,•, a que allndo. a commiss4o ja dimi-
nuiu multo o calculo, em frente ao re-
sultado conhecido do ultimo exercic.o 
liquhlado. 

Vê, pois, o nobre dtlputado, que ella 
marchou com cautela e prudencia, quan-
do não se quit cingir ao reRultado otfe-
recido pelll ultimo exercício llqnidado 
e nem ãq uelle q ua promette o exercício 
ultimamente eucarrado, mas cujos da-
dos ainda n!lo silo perfeitamente conhe-
cidos. 

E' certo que, se ella orçou em 950:000$ 
e não elevou a 1.200:000$, teve em 
consideração a disposição do art. 5. • 

Por prudencia e ca 'J tela, orçou ape-
nas em 950:000$, no que pen~o ter 
procedido bem. o S1·.X.dl.l Vefga:--1 ,200:000$.Mas que 
sPjao 1.300:000$ que p••ssa produzir o 
imposto actual; deduza desta somma 
30 %, que é a di tferença do imposto. o ::;r. Drumona:- Nao procede a ob-
servação du nobre depu tado, porque S. 
Exc. entende que o preço que actual-
mente attinge o café no mercado da 
cOrte, que é de 4$500 rs. por 15 kilos 
deverá se conservar estacionario, não 
só durante o exercício em que nos ac.ha-
mos, como ainda naquelle para que le-
gislamos. 

Entretanto, assim nllo é, meu colle-
811· V, Ex c. sabe 11 ue, nao aô na cOt·te, 

como na Europa, se procura levantar 
os creditns do café produzido no Bra-
sil e principalmente na provlncia de MI-
nas, que tem soll'rido derreciaçâo e tido 
vuuca extracçao nos mercados europeos, 
vurque tem SidO Calaltlcado Inteiramen-
te, misturando-se-o com os café~ proce-
dentes dtl outt·os paizes, que à sua custa 
são cotados vantajosamente, e assim não 
tem elle sido avaliado na estimativa 
á que tem jus, por sua excellente quali-
dade e primoroso aroma (apoiados). 

Si, porem, se remover este mal, st fo-
rem re~tabelecidos 08 credltos de que de-
ve gozar o caré mineiro, devemos crer 
que em breve elle tenha uma estimativa 
real. Então o seu preço me•lio serã, nllo 
mais de 4$500, mas de 5$000 para mais. 

Sendo assim, vê o nobre deputado que 
existem dados seguros e certos para 
se realisar o calculo da commissllo. 
(Apoiados). 

O Sr. X. da Veiga:- Os dados silo a 
esperança e os bons desejos. 

O Sr . .Drumond:- Demais, ainda que 
n!lo fosse assim. desde que nó~ pre-
tendemos suavisar um pouco a conlri-
buiçAo quo a província tem exigcdo do 
agricultor, de maneira que domine a 
media otferecida pelo mercado da 
cOrte, o que se segue é que o acauha-
naenl:>, que vouerla dominar a cultura 
do café, desapparectl râ . os fazendeiros 
procurarão desenvol vel-a em maior es-
cala e o;~ resultados hl!.o de produzir 
atreito opposto á diminuição da contri-
buição, tsto é, talha de ser o enthu-
siasmo pela cultura do caié,tantos os fa-
zendeiros que se hão de dedicar a ella, 
que, nau de rei no exercício para que le-
gislamos, mas em breves dias, o resulta-
d~ serâ magoillco, assumirá proporções 
g1gan tascas. 

o g,._ Menelto :-Deos o permiUa. 
O S1-. X. da Vetga:- Resta saber si 

o consumo corresponderá á produc:ção. 
O Sr. D•-umonct:-Desde que se resta-

be leç!o os credites deste precioso geno-
ro na Europa, o consumo ha de ser ex-
traordinario. 

O ~t· . .Menelto-E a concurrencia ? 
O St·. DnmJatu:t- Uma vez que o 

nosso prod ucto otfereca as mesmas eon-
dlçõos de aceitação que os de outros 
paizes, a concurrencia na.o nos fará. 
mal. (Apotaaos). 

Assim pois, não pode influir no espi-
ríto da com missão rasão alguma para 
aceitar a daducçilo que pretenda propor 
o nobre deputado, ainda mesmo consi-
derando as diversa~ qualidades em que 
S. Ex c. classi flcou o café no mercado 
da corte, excluindo a té uma da con-
tribuiç!o, isto é, o ·café chamado-es-
colha-,cujo preço é inferiot· a S$000 loS. 

O Sr. Menetto: - Hoje é de 1$000 rs . ; 
n!lo paga nem o frete. 

O :Sr. l>rumona:- Tenho-me demora-
do um pouco trata11d~ ~~s\a urba, por• 
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quo ioc.mtcslavolnHont.o (· esta n fonto 
mai~ importante dn recei ~a pullllcn e, 
pur tanto, digna do !oda mcd1Laçào lia 
casa. 

Vo.:cs:-V. Exc·. vai oli scutlnolc com 
muit~< prnfic loncín 9 Lrazomlu n convJc-
çilo ao no imo ola casa. 

0 Sr DrttmOtld.-A COIIIIIIÍSSUO, [lUÍS, 
não 'IUIII'. nt\u dl!~l.'ja quo a~~umptu tão 
i1oportante, como ~~te, que d1z rcspello 
ü receita, 4 u11 a~s1gnala o~ ~ac1·1 ncius do 
povo),p~sa sul' o.liscutído e \'Oll\do de afo-
g.u.hlllll. ao contrario, provoca, peue n 
wtlus ur. Srs. devu tadus 'I ue cuucol'l'llo 
com suas luzes 9 com seu patrioli,;mo, 
afim olo quo •aia desta. casa uma lei que, 
no mesmo tempo que attesto a nossa tiO-
Iiciturle pelo Interesso publico. não vã 
lll'ejudtcar em demasia o~ pobres con-
Ll'Jbu uJtoJ~. (JLpoia(llJS ; tmlilo l/eM). 

Sr. presidonte, eu nilo sigll a ordem 
que t• nobru dei>Utado estabeleceu neota 
tlascussão. ;:;. Exc. marchou deba1xu para 
c1mu, na onllllll inversa, o eu vou th~
cutando conf,Jrmo os ajtOntamonws quo · 
tonlw: ma~ espero apreciar t•1dos os ar· 
gunten tlls de S Ex c. o moJs trar que 
muatas de suas cuns•tle raçõos calarãu 
profunrlnmente em nosso espi ri co. 

vo;es dlt ,ntno,·ta:- Muiw bom! \'. 
gxc. 111creco os nossos lou\·ores, porque 
sú ol'.lsda uc ... rtar. o ::.1'. UI'UIIiOíld - Os ,IJ rollos de a~ó 
slillro gaucros do exportação ful'liO or-
çadros no uxerc iciro de 1!!1!0 a l llS l em 
100 000$000. produzirão 90: IO:>::>bü roas; 
a.llal:$11-1 monos doi quo a c1fru cal~u
!iulu No exercicro •lo 1 8~ I " 1:>1>1:!, cnJ•>s 
1taoi"S a• nda não ~ilu po~l ti'""~· 1 orq uo 
f<1ltoi11 os b.tlnncotes \)B J unhu, 15. tola 
rec~IJetlol'ias o 25 do cullector·ta•, nllaL• · 
vos a mezes anlvriures, 11ru·lutu·am r-.. 
79:;}01$·1-17; a ~n cJia dos ~xe,rcic1us l!l~i_-
111:uucnle liriUII.hlllooS, btu e, tlu ll!ol> <I 
lllí!J, .te l~>iU a 1!! O Que IMSU a 1~1. 
P. de 08:078$000. 

A commis•d•l orç >o cu1 I 00.00')6000; 
e isto 1:or<jUC, Srs., a ob-e1 \·.tç.\o tm1 
11os mostrado quo e. to ilupostu to na -se 
conserrndo cstuciunarao, ulõ a111 o· 
senb nem augn1ontu, nem al~cl't!S~i
mento 1aes, que po;~amlo\':ll' a resvc~
tJva commiss:lo a ar.~.t~r se da mcd1a 
para umi; ou p:1ra mcll()3. 

O meu i li ustrad:> colle:;a prehw•lo 
reduzir esto nup toLo n 81:000$000; 
porem uào 11 ÍHZ lov,ulo pcl~ ob~ervn
çnu que lho off~:rccem os u ltuoo~ oxcr-
ciciO~ loquidado~ , e siu1 Chtenolendo que 
ja estejam vingatlns as suppre:>~uu~ e 
r educçõcs que ~. Exc. pretcndu. 

O ::it•. X . da Veiga:-Apoindo. 
O Sr. Drumond :- E ~i assun não 

fllra, e~tou ce1 to que o nobre deputado 
aceitaria o calculo levantado pola 
commi!sl!o de fuendn ... 

O 81·. X. da Veign:- hso me~mo 
tlcclu rai. ' 

O S1·. D1·umond .. a l"espoito desta 
rubl'icn. 

S. Exo. tratou do nlgoda.o em rama, 
que prl•doz•u 66~000; curne ;ecca, que 
prtotl uziu 8$UI O ; llliH'IIICIIldn, qlío {II'O-
d uzio 8$i!OO; ferro em bar ra, que pro-
duziU I :tO, e out1 os generos. 

E' na ro~ lidade, Sa·s., irrisorio que 
continuuom a figurar na pauta, ã que 
e~t<lo õUje1 tos d iversos generos, estes 
quefurano mencaonnclus pelo nobre' de-
putado. 

O Sr. X. da Veiga:-Folgo muito do 
ver que a commi~oão conc<>rdn comigo. 

O S1·. Dl'tPnOr.d:-~cm duvida ; em 
seu nc-me, tlesde-ja,oecla••o-lhe quo con-
cordo. que ncoalO al! llupp1·~·Õ•M pur 
V. Exc. pr"I"JHa:s. 

O St·.Scve,·iano de Resenúe:--Hbm·a 
muito a commissito essl lll'Ocedimento. 

O Sr. Drumonct:-Mas, si assam 
é, uGo pode a comrmssão aceit•r a re-
llucçl\o que pre tende S. Exc. u respeito 
de diversos gencrcís sujeitos à •coutri-
buiç:lo do G % pela exportação, 

(luanw 11in.da á snppres:'io d11 011tros 
gencros, tambem ll'lbututlos pela 'Jlauta 
llc li %, que S. Exc. pretende, a cum-
mi>sil~ nao Jlrecis'~ nceilal·a, poi~ que 
ê JU~o.'<lldn IJUO Jil ~e acha consagr .. da 
em :!I!U pl'llJcctu. 

O St·. X. da l'ciga:- Em pnt·te. 
O ::),·. Dr"monct:-A c, mmi~s lo en-

tendo quo O$ guneros alianeutlc!os, 
uecc-sar'IOS, iudbpeusavois i vida e 
que realmente nllo prod uzem cifra 
cuja suppressão causo translol•uo á 
r·ccuita publica, 1li!o devem ser tribu-
l..ulu~. 

O St·. X. ela Vclga:-Apoiado.' 
U St·. Dt•umond:- Assuu, declaro 

em nome da comm1ssao, que osl>a me-
dida >erà tomada. (Muito be11•). 

Mas, como tlis~. a rosp(llto das ro-
d uc\ ões p1 opostos pelo uobro deputado, 
cmn ··l llls a comuu.sllO mlo potle coc-
c._.rJa r. S. Ex.c. prupõu uma retlucçno 
u.uito elevada nos iropostos sobro lli-
Vull>IIS gonl ros sujeitos i1 pauta de 3%, 
coano" fuu111, Luucanltu, ngu.u·donte, &. 

lnS(Jil'auos, _cuuw nos achanws, dos 
melhores d~Se)"S, .aceitamos U1D11 r e-
llucçdo lUillS equrt,. tiva, ·lllns quo não 
p~tsJ ~Hiiq uo tanto as rcn·las 1.1a pro-
VIIICIU. 

O S1·. X. da. VeigCI:-Bum, 'antes 
pouco do que )mdn. • 

O St·. D1•umon~:-Màs dosde jn de-
claro quo o polv1lhu wrà ~ ''arrido d.a 
pauta {risadas). 
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A rosp .. ito dos queijos, ja mo pronuu · 
ciei e:o auuos anteriores e disoo q ou 
achava vexntoria u impo•içllo, talqual 
se ach11 creada pulo iogislatJur; porque 
~~~ quuij•ts ach11m-~o todos sujei tos ü 
impusiçl\o du 31},(1, c:tdtL um, pola su~ 
exportaçílo. 
Ma~,a res~oi to do~le gencro,a fraudo 

se roallu com verdadeiro e~caudalo, 
purq uo estou i!l formado e consta de 
dadu~ officiae~. qu11 s!lo oxpur tnd·Js q uei-
jos imtnenso~, de grandu pe~o e tama-
nho, pagaudo, ont retaulu,o mesmo iru-
pustu que outrvs muito pequenos e sem 
pesJ. · 

O Sr. X. da Veiga:- E' exncto; a 
pautu uilo d iHtug uu o lamanhu. 

O Sr. Drumond:- A verdade!ra con-
tl'ibuição q uct devem·•~ queret· é a q ue 
se basea ua igua.l•lad.,; e u igualdade, 
uest11 caso, é que n<lo 110 tribute pdu 
numero e sim pelo po.o. 

Neste sentido, aceitaremos a emenda· 
fi u11 ,, uobre d"epu1ado llu cumf1rorn11tteu 
a ll pres11n ta r. 

O St•. X. da Veiga:-Obriga tln. 
O St·. D1·umon!l:-A r6llpeito do im-

l•osto de indusLria1 o p1·uflssües, que S. 
Exc. entendeu ter ~1do orç .. do om de-
muia pela commissào, penniLia o il-
1 ustrado collega quo, sem I altar ao 
re$peito que devo ã sua' luze<~, diga-
lhe q ue f11i nimiamente ti10ulo no cul -
culo que foz. 

O impo~Lo dtl 10duslrias a prol1s:iõd~, 
que tom pr.1duzido 181:000$000, por-
que e11& ~ti ref,u e 11 3 O:lpOuies-enge-
Uhus, negocios e ''•• lum~s porLuteis - . 
clovc produzir, vig ... rando a tabella A, 
adot>l cda pu r esla as~umblea o ao no 
pa,.sacl" e an.nexa ã hn 11 ~d15 .. 

O St·. X. da Veiga:-181:000$!)00. 
O S1·. Drcnnond ... rnai>, 2u0:0JO$. 
O meu uobrtl collega sulJ3 que es,e 

!mpost•J foi creado por cst.1 a ssemblea 
o anno p&i~atl!J o ~eu rosullado não 
pod.l uinda ser conhecido. O ent: o re-
lator da com missão Ju orçnmtln to, o 
S r. Ur . C. de Olive1ra, ampl•ou muilo 
as clns;es que devem ser sujeitas a 
este imposto. 

O Sr. X. da Veiga dá um aparto. 
O Sr. Drumond:- 0 calculo da 

cnmmisslto foi m11110 prudente. Si eu 
quizii!Se appeUar pari\ o juizo muil'J 
i llustrado e autori~arlo do nr~s•o col· 
Joga residente no !:tio Novo, d iria q ua 
S . Exc. opina que este 110p •~to po~a 
atLin0oir a 400.000$; ma• nõs nos sa-
t isfazemos com 300:000$000 ... 

O Sr. Paia~'.lo:-Sa fOra membro ds 

cornm'ssão, teria elovndo o orçnrnento 
tlc~jll r ubrica, e com muito bous fun-
damurilu,j, que rodarei exp•Jr, caso haja 
C·• nto~tução. 

U S•·. Drum'Jnll . ,quo tulo de ser a r-
I'Ccad:\dU.<. nrto só pelas rnsuol • quo te-
uh•• utl,luzid•t, como ainda em 1•i rtnde 
:la mcrlida .:onsagratla no art. 8. o§ 1. o 
da; di·p 1siçüe• permanentes, que ro-
vug,l o ar L. 12 do regulamento n. 95, e 
o§ 2. • do art . '1. • da ta b911a (A) anne-
xa à l01 n. :!8 15. 

Esta lei, cujr1 rorogaçdo a C)ffilllis-
situ propõe, 11 este regulamento tl is· 
poem que o intlividun, quo exercer di-
ver~a~ prolls:~ões o iu dustrin~, pague 
somente a taxa maior, llcaodo Isento 
do todas ;.s ou Iras. 

Nàu hu ra:><1o, Dlllll j ustiça , para que 
couliu uo c SS<t oxccpçt\o creu da pela lEi 
de 1881. A commissJio e:rlende e pr<>-
põe ttue o IO•hvitluo pague o imposto 
csrre~pun. leuLu à to,Jas us pr·ntli:iões 
quo exarcer, qualt.tucr quo SOJII n ou-
me c·o •lellns. 

O S1•. Sevc,•ümo de Rescnde:- Mas 
torna-se muito onorosn. 

O Sr. DrLUIIO.Iltl:- 0 mesmo in.J ,. 
viduo poud sa :· ueg•Jciunte, advoga !11 
dentish, pint1.1r, o noto se1 a a·a,.:.~ 
porque barle pagar sumcuto o im110'• 
to maior, quando de lodu:~ ~ssas prolls-
sue$ ~uo nu rere v..ntnguo1. (ilpoiacbs). 

A comm s:ão, pu1s, quer e~tube l'ece r 
um principio do igualdade: quo lo!ll"s 
çonh·ibuão me propOI'Çilo da:~ prl' fis-
sJ~,. ljUO exercurum, havondo ll~sim 
mais equida1lc, purquo sol'ia duz·o e 
e até d1gnrt tle cen~ura quo c•.utiuua--
se o systo111a até hoje atloptado, qunl 
o _do s•• ~xcluir~m ;.lgum11s prollosu~s 
e anrl u. tl'lai c ticarom outras su1ei-
tai a·• peso da. intposiç;lo. ('11JOiados). 

Eu, que exorçv a. prullssi\·J do udvo-
g<~:lo. que sou t_rib.utarlo lriplicatla-
lllento pdu p1·ovrucaa, pelo uauuicipio 
e po!o cstai.lu, n;lo pussu permittir que 
conum~e esta oxcepçilo, para a qual 
n:to veJO ras1o. . 

Vê, poi~. o meo nobre collega quo, 
tllanto des ta' consllleraçlies, quo en re-
puto p1·oce•leutes, >Om embargo de sna 
allus traç.lu e rlo esturlo prollc1ente que 
foz do 1\ l' l. I.' do pmjecto, a com mis-
sito nil11 podo aceitar o calculo (ei'Q 
p:1 r S. Exc. 

« Sellos de lie•·anças e legados. ,. 
EoteuJo o nobre do pu latlo que a 

contmissào fui t ímida oo o•rl :~~tlto 
desu . l'erba; mas eu, pelo oontrado, 
acho qu~ el111 prooedeo com muito t iuo-
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(apoia lo do S1•. Il. Sales) o co u muito 
bon~ fundrunonto•, porque tsve em vis-
ta uma m<.'d tda, que tem tle sar apro-
"ontatlu pelo into~ll lgenLe de;>utad•J 
rosidonLe e111 Lavras e que hatfo dar 
30 a 40:0:>0$. ã província. 

PretenJe osso tllu.st re collcga que 
se pague 11111 dccimll par cento pela 
succQil~llo um linha neta, i mp~siçilo 
esta quo cobt•a 11 E~tado, e não ha ra-
s!lo ulgumn para quo a pruvlncin tam-
barn m\o a cobre 

Si fur adtl ptada esta meditlt1 rou-
dosa, fica claro que a commissllo foi 
nimiamente timid11, não elevando o 
orça•nento nesta rubrica; mas, si a 
ido,~ não f<~ r admittida, esta quota 
ftcurã orçada :linrta t"".tsoa velml!nte. 
(A pouulos) 

Sr. pre~idonte, a respeito desta fonte 
du roceitn, ha aimla uma consirter.tção, 
quu pesa nu unimo da commissão para 
olla 111\0 ucuiuu· a elevação, . il que n 
cmvula o illu~tre deputado. 

V. Ex c sabe que a mot· parte das 
fortun 1l'! particulares se funda na pro-
príeclado e,crnva. Mas, com a Len-
tloncm du $Ccu lo, com a;~ r epcti•hu 
manumissõas, curo n deprecíaçãu quo 
vdu :sulft·endo os escravos em .uus ,·a-
tores, brevemente ~e r c!'J uzini tanto 
C3ta fonte do receita, que talvez :soJa 
c-Jmple tamonle negALivo o seu r~tsu 1-
tado. 

Si nindn imperasse a antiga ordem 
Jo cous IS, entdo pode riamos orçnr esta 
ver bn em uma cifra mais olenulu. 
m:ra:imc, si os escravos attingis;em 
àquollu p1·eço (li"OYocador quo outr 'ora 
ohttiuhl\u no commercio. (Apotados). 

Demai•, Sr. prestdente, ha uma ra-
são poderos·&. que levou a cnnnis>itO 
a ser um p•1uco acanhada no orçamento 
desta cuntributçrlo e é a seguinte. 

No exerci.:i•• de 1880 a 1881 foi 
orçada em 224:500$; produzio .. .... . 
17~:27 1$570, menos do que o calculo 
l evantado pela commissão e adortado 
por esta cusa, 50:~...8$. 

Ora , si o orçamento entio ela borado 
proJuzio menos esla cifro1 enorme. isto 
eem du ;r ida em consequencta dos wo-
tivos quo tenho exposto, n:to sei em 
que dados funda-se o rneu nub1·e colle·· 
gu para convidar-nos a elevarmo'! um 
pouco o~ta parte da receita publica. 

Du maneira alguma a commis~llo 
caminhará um passo alem uaquillo 
que estA estatuído neste projecto de or-
çamento; todas as rasõos, todos os 1110-

• ' ivos 9.ue tenho exposto in1luem para 

• 
que n com'Tiissllo nflo dll um pa'ISÓ si· 
quer alom desse limito. ' 

NoVO$ e oelhos direitos. 
A cornmt•são orçou e~ta verb~ om 

147:000~00. 
No oxerctcio do 1880 a 1881 foi ella 

orçuda em 150;0JI)$OOJ; pfojuzj., 
146.84 1$·~0; mt!no$ do que o oa'lculo a: 158~7 10 rs. '" i .. ' 

No exerctcio de 18Sl a'' 18~: I exor-
clCII) que nils fucltamos, ma' cujOs do-
cuthontns llscao~ ainda nno alio C0111ple-
tarnente couh~ciuos, esta tonta de re-
~ita dá unt resultado de L20:/)()()$boO. 

A med a olfere .. ad" pelo3 8 oltlmoa 
exercícios llquidauor é do 147:710$748. 

Vê, pois, a ca:~a que a. · commtsfllO 
marchou com a devida cautela o re-
servas neces$ari!s no lovantà•nento 
dOJI& verba de receita, para a qual, 
como os n·Jbres o.leputa,.do:~ sabem, nllo 
h 1 dados certQS, nem ao menos ca~es 
tio nus 1-!varem a •Orçar com probabili-
dade o seu i·~ultado. Eott.to nos ciug:~ 
111o~ no$Sa parlu á media d01 3 ulti-
mas oxsrc•~•o• anterio·res, Jn l•qutda-
cloJ; e ma•~. porque cot•hocomo:l que 
no exorcidu nltilnameute eucurr<~o.lo , 
cu,os .dados ti~caes ja ~it •) por u6s 
couhec•d•JS, eJia ficou aquum d,o or-
ç,uuonto levantado pela comtu is~ao de 
ou ta o, 3: 158$710. · 

Vê n as3emblea que fo mo3 pru-
tlootosem noS.$o trabalbo,relativamento 
ao r<J~ulta'lo que pJSSII dtlr o imposto 
de novos e velhos dlrditos. 

Emolumentos e se/los. 
A cornmissáo orçou eru 30:000$0QO; 

o nobre depu t.ado orçou, em ~~:000$000. 
Quanto a o~ ta fonte,dé •receitu, ta1n -

bom 1uto ha dadôs que possilo nos levar 
a .um trabalho seguro, que 0110 pos~a. 
sollro•· coutestaÇllo. · 

l!:m 1 ~1:10 a 1881 foi orçada em 
.l?·~IX!$~, n·~ emtauto, prpduzio 
aõ. 1 4;,$511; mtus do que o ca luu lo 
20:745$511. ' 

No exercício de 1881 a 18S2, cujos 
dado~ ortlciaes nao !4o todo$ atnda co-
nhecidO:!,. produzio 30:535$66$. 
· ;\ nH:dta dO$ 3 ulti111os uxorcicios li-

q o1dados é de 35:751$000. 
Esle impost~ tem,. ~or tuuto, como 

se vô, a_scond•do; IÍuijl ascendido de 
tal.!uanelra, que uma .COIUIDIS::IÚO• pOl" 
muts elevados que SOJ~O 09 8003 co-
nbocuuon tos e autOris11da a s ua pu• 
lllvrt&, nao podo com segurança Je-
vantar o seo producto. 

b:is porqui! uõfn~ iotimulamQ al-
guma cousa o procuramos estabelecer 
um resultado Clue, se oao é a'lttOUQ 

• 

• 

• 

• 



qoo alguns exercícios têon produzido, 
to la ria, nllo o.stá orçado na. c1Cra di-
minuta em que foi or~tJo em 1880a 
1881. • 
J mposto rJ.e , reg isto o, trat~smissao e 

venda de eSCI'QVOS 
A commis~âO orç•ou em i 40:0 jD$000. 

Si uAo me <:nga!IO, o nubre deputadu 
disse que a ocomopissao poJia orçar 
em um pouco maos. 

O Sr . X. da Veiga:- 240:000$000. 
O Sr. Drumond:-Eu acrcdilo, meu 

collega, que exhtem motivos serios e 
da.:us quo nos devem acanhar um pouco 
uo or~roento ~e~tll c11utribuiçlio. A 
bnde para e~te calculo uil\1 deve ~er 

· aquellll ljUO nu~ uffertlCdiU O~ a UI• 
límos e'xercicius liquidados, purq ue, 
como o nobre depu~do aabe, esta aso-
semblea, em anuo~ autel"ior~. tuonvu 
Ctll w medidas huwunitarht~, mas qu.,, 
em vez de produzirem o ~&largamcnlO 
tle~su fuule de o·ec~ita, hln•Jem uu oeu 
decrescimento. (Apoiados) . 

E' &>Sim, Srs., 'I ue u m~:dida adapta-
da pur à,Fa casJ, prohibiudo o com• 
merciu intra-prov .ucilll de escravo~. 
na.tuo·almuntu t"nrlo a fa~er depreci•r 
um pouco . o quantum qu11 e_llu nOJ 
te'm offer~cu!o .,m nnuos uutonur~. 

Demais, adstricta, .como estâ hoje, 
n venda de escravos someuto ao te•·-
ritoriu da província de Mina11, nào po• 
dendu uelle entrar aquell11~ que. seu-
do de outras proviucias, autogameute 
a deonaudavdm, vê u nobre deputado 
que nilo pode es·a cirra ~e elovar ao r e· 
au ltado que uffmlCia eon outro~ tempo>; 
ombora uma medida adoptada por 
esta casa, elevando maos 2 e 1/'!. % os 5 • % que se pagavllo pela venda do es· 
cravo, ex;eudendo a imposiçáo a té ao 
valur de 1 :500$ sobre o es.:ra v o. 

Aluda assim, pelas ru> u~s que venho 
de udduzir, essa Conte tende a, semlo 
eJgotar-se, ao menos dim,nuir um pou· 
uo. (Apoiados). 

Eite imposto, no ex e. cicio de 1880 a 
1881, C ... í orçado em 300:000$. e na 
verdade produz.u 380:00U$; mas por 
que f porque uinda não tiuhamos as 
leis que fecharam, as portas da pr.J-
vincia á entrada de escravos, como 
hoje. 

Por esse mot:v,o, a commis~ão vio-se 
Curçada a flca1 muito nqueon da media 
que t•ffereccm os exerclcios ct·nhêcidos; 
media que, se fosse adopt.ada,. devia 
nos dar a sommade 386,139$531. 
Emolumentos das seco•eta,·ias, reis 

30:000$000. 
O nobre de11utado aceitou o calculo 

• 

d'esta rubrica , quo foi feito muito 
sensatamente, por que nom b nobre 
deputatlo. nem nó1 temos. nlem drs 

· dados remettidos pela repartiçllo l!cal , 
qualquer out ra 111nte de lufurmaçllo 
para oxngcraronos ou diminuirmos a1-
ll uona cu usa ocst<t rubrica. 

Co,nme•·cio de esc•·aojs. 
A comoniSS<Io orçou com acanhamen-

to esta ''Prba, porque, comn o, nobres 
deputado, 5abem, as mooliolns tomadas 
P"r esta asscmblea em nonos antotio-
r. s teuolcm a enfraquecer ou n nni-
IJ u oi ar coonp1t~t\\Jihlute o comme,.cio de 

\ ' 
o~cravos nu provoncoa. 

0utr'ura. quan•lu ainda nilo existido 
e~sas medidas prohibitivas, que outra 
co usa nllo imponitu as votada• p~la a~
'SemblM, os resultado• d'o•te commer-
ciu eriio onagnilic.,s. pruvocavAo n cobi-
ça rl'gquelles que queriAo se enriq oecer 
em pouco lempo. Hoje, porom, l imita-
do como se acha .... 

o Sr. T. da Motta - Complotamente 
exti.1cto. 

o S'·· Do•umond .. . cornplotnmeot.e ex-
Uncto, como baon diz o uub~u tleputa-
c.lu, a commlssib orçou de\'oc.lamente este 
imposto, c o fer. com tanta cautela, que 
o seu calculo não mereceo impugna-
ção •la parle do illuut·e deputado e 
ao tes foi por elle aceito. 

V e~~da de btllleles àe lo/ e r ta. 
A comrnissilo elevou esta verba um 

poucn alom do qu•, tem prtJ•lur.iolo oon 
aunos anteriores. por que lncluin nas 
disposlçu9s permanetes do l!rojecto uma 
disfosfção que me pat·ece altamente mo . 
ral .adora e proficua. qual a que re'l'o-
ga todas as leis e CODCI!Ssllo de loterias 
po'O\'inciaes . 

Sendo assim, as lolet•ias, que tiverem 
de ser extrahidas em out ras proviu-
cios, hâo c.le demandar a nossa para 
que os seus bilhetes tenbitu snhida 8 
eotao de\•omos esperar quo o resulta:Jo 
doste lmp•1sto não sAja nquelle quo otfo· 
reclAo os annos anteriores. Porque 
prohlbindo nól a extracçao de loteri~ 
na r,roviocia,havemo' do permltti o· aqui 
o commerclo de bilhetes de loterias tle 
outra~ pro~íncias, sem a creaç.lo de. 
umn ompostçilo elevada? 

Eu atà ente~do que devíamos elevar 
um pouco ma1s este Imposto. ao ponto 
de tornar pt•ohibitiva a venda de bi· 
lhetes, porque os mou!! nobo·es collegns 
sabem quo este j ng,, fata l tem couco1·-
rldo grnn<lemente para a rulua de mui-
tas familia9 (al?olaàos); multa genta se 
priva d? estnctamenle necesSII o·io para 
a .. ua ahmentaçao e de sua fhm!li:l 0 
vai arriscar o pouco que tem ganho 
com trabalho e diftfculdades nes&e Jo8Õ 
de asar, cujos resúl'-doa .ao q,ua.q 



sompro o desespero o o sacriOgio ela. 
ramllla'(apotados). · · 

Tag;g,s itinerari4S. 
Nao. ael si u m~y. nobre 'colleg-.t. pre-

tende que a commiulo ~estrinj" o cal-
c~lo que (ez ou si aceita o que con•ta 
d., ps-ujeçw., 

O Sr. X . da Veig:a: - Eu ,dine q110 
pugn~n pela reduççig de 4o':OOQ$ e 
l'!Jlll. &SeDÇ!lo de ,çerw, objeotos dessa 
\a:U. . ' 

ó ,S,·, Dt:u~:-Mas V. Exc. salle 
que u lafU •tiqeraçjas, orçad&ll, para 
11 OXOI'CICiO de 1880 a 1881 em 
495:000$, produmão 583:879$; no ttx-
orcic o pe l&Jl a 1882, iDCOfAplet.a-
mente liquidado, produzirlo,485:353$, 
sendo a media fh7 ·000$. 

O nobre deplllãd~ sabe' que ei ta as-
somblea, no ln\Ul'io de 'pr,mover•a vor-
dlldeira arrecadáçlo da~ 'rendas da pro-
vi nela e de pôr um êmbaraÇo ã 'rràude 
escaudàlusa ljUS tem havido,riiC? Ae, tem 
descuidado de auxil iar a admJnistraçao 
cem medidas convenientes ~ara a ub-
tensfl.o desse desitJeratum. ' 

As cautel~ta conllà'graaás pela As~em
tilea o adoptadas· pelo governo, relati-
vamente â arrecadação das taxas' it i-
nerariaa, e os rewlt&dos ofl'erecidof em 
aonos anteriores nos quadros domons-
tr.&ti•os da asc<~nslo desta Yerba, 'pro-
vao exubllraotemente que, a comm1sslo 
d o foi temera ria ao calculo que (ez. 

Por estas conaideraçõ9!', embJra a 
intenção que nutre o nobre deputado 
de reduzir ... 

O Sr . X. da Veiga:- A taxa a 30 
reis e isentar della alguns objectos. 

O Sr. Drumond .... alguma cousa 
esLa verbal declaro que a cómmisslo 
alo ae acha· hàbilitada para, de mo· 
meoto, diur sé aceita ou nao e~sa 
idea, porque ainda oào {, i ofrereclda.a 
emenda e nem tampouco a exposiçao 

. dos mot ivos que a justiflelo. 
Sellos e emolumenlo1 dd guarda na-

cional. . .. • 
Entende o nobre deputado que a com-

mlaslo foi exage~ada,orçando esta ver-
h• em 20:00()t, P.Orque as nomeações 
de officiaea, da ,gu11rc1a nacional, que 
poderla:o da.r motivo a eat~ elevaç~o. 
ja (orlo~ dtsse S. Exc., C01tas. 

o Sr. 'X. da V"etga . ..:..v. Exc. sa,bEI que 
os seus co-rollglooarlos hoje ja slll todos 
coronel•. 

O Sr. D!Wn()ft(l:- NIO 8 assim. 
V. Bxo. aabe q•eu oomeaçõet de-oiJl-

eiaet lllperlor81 depoodelll. do ao•eroo 
geral, e ealu ja estiO Ceit.u, com 81.• 
çepÇio de lliP OR o.U~i ID&,IJ u •omea-

..,. 
ÇiO .d'l olllcia.es iofnio..-, do• diver-
- ba&alh~~ .e··•tl!itado•4mator ainda 
alo estiO rei tu todas,-.... ~ u.; · ,.., ., 

O Sr-. O.• PeÀncl:- Nem 'a meta110. • 
O Sr.Drul'M71a:-Nem a met:d~ 

bem diz q.oobNHiepv&àélo. :. . L ~ · . , 
Ora, desde que- as llomeaQIJellde loll· 

ciaes •nperiol'N ja-estao fttHa:a, a lfu•r-
dlt.. oaouJO&I deve k('' urgaall&da;-81ree-
taaodp-se &a• oomeaçõea'doe 1 d~ouUa~~ 
ciaea, e es~ ae' lílo de. I .. Hsal'\alg4mú 
ou presente ererctol~~e •.oaera• .'lli-
q uelle ptra q.oe- lect-.llimes. •• 

Néstas conchções, parecll'qlle-a· oom-
múaAo aínd'â •!fui· •ácà'nliltda · liO 7 'êilwlo 
destlf verba d~f. • "" ' • •• 

o .rei ai~da 'no· .:ri': te· d.,epuü!4q~~de· 
em annos adw1or , trfl'fãn~o-se ~ 
f~zer o caléulõ:~e Çot"red~z!4q. se ll!O 
me eogaoo,, a_p:~, .. eu couid&Ja 
commiSSio de.fuendá , de entao ~para 
elov:al-o a 30:000$,. porque eom ·<cer-
teza tlaria esse·resultadot · ·• • • 

A commisd,, pó\'em, inlirbtliou~1 
mas o que e certo é qutt si a aH~
eàdnÇ~I> ·tutli títin(t1Í I" Ul.á'ê:if~~. r.W,o 
meb~ aeua e!Nffl~lmõü -~~"" u' ~ft. • • • . o s X " ~. ·- v . . E~'<!;l,ilt"' I"" . . r. . u:~ 1\IJla:.-- m nonos_,ag•, 
ter1 or~,, DOf qausa da, I)Omeações: em 
massP.:.. . ,, , 
. o. Sr.. Drumonà:-fdu ess~t ço, .... 

ttou4o, menos em massa. 
Aor~jté, pois,o no~fedepu~o qj,_,, 

por ma1s jque a c;omgu~SIQ deseje mu-
cbkr ~da . accw.do çom sh. &xcr, ato 
pode acenar esta restricçl1o, . 

Imposto sobr:_e o ouro. , 
Este imposto foi creallo ' pór ' t\ÓÍ'a 

anemble&lCQOservadora 'em· ~5 càln 
o auxilio • dos -ilepotadoS"·llb61'àes:i, qUe 
18 acbavlo em I oppóeiÇ4o : oes\-a•~eau 
entre os quaes era ·e a ~o• nigihu lrie6: 
(N ao apoiado's). ,.. 1 .J•' · J 

Vozes:- V. -Exo. tém <>' mé1ftores 
títulos á graüdão da próv~oêià \!'Ido 
pal!tido libaral. - ' • 

O Sr. H . Sales:-..M~itcr 'digno'. r61> 
preseotaote de·meo pãrtldO'íoi V. -Ex é: 
eo&ao. comoain1fa ó é !ioje. tApoi4dol). 

· O Sr . .Drumonã:-&be o bob~ d&-
putndo que a despeito da vonqd&, qlle 
ou1rlv. a assembleái' de slijeiti'f â ·eoo-
trlblliçlo,··que 'Pagao 1ôdos b's 111\inlfii'Ol, 
u companbía~o e~tr~n~irlis · ~ue•vêin 

.aufer1r l~oro;.eoi ·nossa:prcJrãorw "'bbo • 
pôde ét&a à'ua ààpiraÇfO.}idorábttt W \an-
nos de"dbmiíaig dll op•í'tidol oõneoR-i-
dor, ser realisada, porque bh 6&'1ri· 
tou de I regulameo1aí! a leW "' . .: 

Em li'US1 io en~·preehleate· da "Pro-
vloci&, deeemba~ri'IWàa"' ttlntb.de 
Carfalbo, .. 4e ,aJl4osa me\11.-W <•~H~,._ ... 
dOI), deo-lhe l'ellJia~~l ii .. O -~ . 



• • 
• ' . . . 

••• ÁNN..-• ' . é força cont...ar t\ que t.m havido a deputi dos, aindo. quo veutoriu com 
mo.lor condescendencfa para ooni esta.., tanto que Ulnho.m p<or ffm esse 'rt>súl· 
cJmpanblas lngluas. (apoloclo$), que vi- tudo (Apoiados) . 
vem aombaodo das leia e aotórldades da s· · · ·- ... ""'· t~> 'd b pruvlocla (apo1aaost, 1 as nu~u aap1 ~....,.... .. m 11 o or-

O Sr. T. d4 .voua:-Nio apoiado; de- l~do.s, aa nossas le1s e~~ lc:adaa t,lOI ,Jlá, 
moo•&rarvi u coo&rárlu, s1 a* pagin11.3 de nossas collecçctea têm 

O Sr. Drumond:- Cuotra aquUio que constit~ido para euas cc.mpaobia• me-
é Cacto no&orlo, que está na coottCieo- rus pa~is om branco e sido atiradas ao 
.ela de tudot nó~. nlo sei de que n- ventb áos pedaç~:s, o que é iotoleravel 
lerá a palavra do. nobre deputado, ero- (aporado$),o.creditoque ag :ra serlo por 
bora multo aa&orlta.!IA. ttós empr.,gados tooos os meiOi tenden· 

O Sr. X . da Vetga.-Apolado w a waoter 0 prestig'o d-ta • 
O Sr. Drumond: - 0 que é certo é que . 1 ~~ •~sem 

na provi nela ·de Minas, lnfeli%ment.e,olo blea, a faz?r com que .o Imposto sobre 
18 acblo todos collocados na me.•ma o OUTO lf'Jil eft"echvamente cobrado. 
eap.bera, gozllo alguns de certas ,Prero- (Apoiados). . . 
aauvas e prlvlltgJCS, de que n«o gozao Yo.ces da manorut:-Pode contar 
01 pobres minei ro~. (Apofadus). Nâo ~ comnoseo. · 
de perdurar esta eiê:epçfo aberta em 0 Sr D mond· p · beoetlo!o de compaoblu 1oglezas de m1- . · ru ;I or estas cons1· 
oeraçto; tem-se tombado do~ [Mieres derayões, Sr. pt·estd~_nte, vA-sel que a 
pabllcoa partce que esta assemblea é rubrica do lmpo·to SJbre o ouro, llet· 
constitaida de orlaoças, que seao actoll. do que a respec'Uva lei.nlo é cumprida, 
eullS leia, alo mero~ bl'inCI>S. (Mt.llo IIAo podtt !lar seulo resultado nega&ivo. 

' bem) . . Si esse impos~ fo~ pago regular-
E oecessar1o, Srs., que se &ornem me- mente, Sr. pres1deote, a provlocia po-

did,as capauo~ de cootere111 •• cowpa- • diu ter em seus cofre>~ qunutia o4u in· 
llhlas.iogleus,que assim abuallo de nos- furior talvet a 80:000$. 
AI leiS. (Multo ~)o o Sr X da v·. . A 200 000$ 

Nlo satisfeitas de defrauduem nos- • • eaga,- : · 
sua cofres, de f11.l tllretn ao respalto de- O Sr. Drumond:-,Entretanlo, o que 
Yido ás nOSllas ldll, ainda ella$ têm o é cer&o é que nlo temos colhido re-
arrojo de prelllodt~r atrral' lama à esta ~aliado algum . d~ste imposto, alias 

.casa, á sull di«nidade, 'escr~ovenrlo que JU5&oi e a pt'OYIDCia ~vê ainda obri-
ella ao compõe de mémbros que .. pol· gada a pagar cuatas de demandas que 
Juem ao triste contáclo do az<nhavre sustenta contra estas comrnhiu pars 
-do cob1 e. fuer valer 3eus direitos 

Vo.:e.s:- E' até desaforo. E n&o é só is to; ainda honlem 0 
O Sr. Drumond:- A commisslo està nob,ro deputado, o Sr. X. da Veiga, 

nu desojo ardeu& .,imo de fa'zer oompre- demon~t~ou que euaa companhias têm 
binder a e;sas companhias de miuera· a.1é m1n1strado dados falJOa a repaç-
çau, eatabelec:d.u oa província, que as tlçlo fiscal, ~fim de furtar-se ao pa-
leis,que elabotaJDOI sâo leis da pruvio- g~me~&o do tm~sto que deye pagar. 
c a e lulo de ser respeitadas. E . assim que a 1m moralidade tem e.r-

0 Sr. X. da Veiga:-L:>uvo a com- guado seu collo n&u quest4o de im-
mi•e!o p.·r isso. pollto ~bre ~ ouro. 

O Sr. Drumond:- Para isso,eu.acre· Assim poas, 1111ta a~emblea, em de-
dito que oa matizes políticos se apaga· fez.a de se~ ~restlgio, de seus bri01, 
rllo, porque, de envolta com a lei ema• de sua dagn1dade, nlo pode deixar 
nada desta casa, v lo a possa dignidade, perdurar este estado. de cou.sas, agrade 
o noeso prestigio (apoiadissipao; muüo ou desagrade a quem q~er que seja, 
bem). por ma1s elev~dus que leJIIm os nossos 

Eu,pois, peço, solicito aos meos hon· medalhões. (RÍ$4da!). 
rados collegas que lembrem, que aug· O Sr •. J!. Ff!"les: - Nao deve haver 
girãm â commisaA.o alguma idea, algu- ama .optntlo d1vergen~ neste ponto. 
111& medida no sentido de conseguir-se (Apoiados). 
ea~ granq~ de~i~atum, ~e ~ruar·•e . O Sr. Drumond:-As companhias 
um;~ .reahdade esta eontrtbutçl o por togleus, Sr. presidente, nlo satisfeitas 

. nós creada. • com este aem-numero de abusos com 
Si, ~r aoaso, nlo fvrem auffio:~ntes esteJ·meio• &o•·tuosos, de que tem' Jan-

aa med1das lembradas pela commtasio çado mio para burlar intairalllente 111 
nu diapoaioaes permanentes do pro· leis emaoudas d8llta Ul8mblea aiüt!l. 
jeoto de orçam~nto, aeeitamos todas as quer ·lazer reviver a c:eleberri~ ques-
~llt ~~J• roroaa oferecida a ~loe nobres Uo de incop•tll'ucioQalidad& . do . 1~ 

• 

• 



posto; quutlo qa~, ag~ta?n oa ~DIJira 
dos óeputados, fot cxmlí~tt~a br.1lhante 
e lucidamente pelo &!meto repre-
se'ntaote da nação •. ot .sSO patrici9, · o 
Sr. Dr. C. do Oliuetra, que logrc.>u ver 
a seu ladu toda a deputaçlo, â ex-
cepçau de llln Sr. deputado pela pro-
vtocia do Parclnâ. 

Ora, si o poder competente ja se pro-
nupciou a r~speiw d~ flUOSt~o com &~o
ta .P"'an"• o brilhaottsmo, forquo atq· 
da s~ avfota esta que3tlo E' 'somén-
te no intuito de fraudar a província. 
(Apoiados). • 

Quanto ao imposto sobre o sal, Srs , 
o nobre deputado ube que eua coo-
tribuio&o vae proiuzindo ' magniftcos 
Nsultad01. 

O nobre deputado entende que pode-"a seu res(>illto levantar a questlo de 
iooonstituoionalidade; mas o que é 
cer to é que, creado por esta assemblea 
em annos anteriores, tem aido as nossas 
c •• llecçues de leis sujeitas ao exame ~o 
ramo ternporario,.e atllda aao se· ergueu 
uma tiÓ voz que taxasse ·de inconstitu-
cional a medida. 

Em quanto tal incoMlituciona lidade 
nlO Cor declxrada pelo poder compe-
tente, oAo sei qoal o motivo que deva 
nos levar a retirar de ooa.,o orçamento 
eua importante l'onte do receita e, ao-
tu de tompo,a pro,ocu a alteoção dos 
legi~ladores ger~es, 9uo hoj~ tratao ~e 
declarar inconstttuctooaos d1versas leta 
proviociaet. 

A commisslo, a respeito deste impos-
to orçou restrictamente aquillo que 
ods oft'erecem os dados aoter1ore~: t>lla 
quasi que pode garantir à casa que o 
seu resul tado no proximo Cutoro exer-
cício serã, senlo superior, ao menos 
igual ao calculo. o imposto do sal està regulado pelo 
regulamento o. 83 de 20 de Março do 
1879 e a h• estiO especificados os meios 
da 1ua oobrauça, o quantum da lmpo· 
aiçilo. 

Em 1880 a 1881, orçado em ... 
30:000$000, produ7.i0' 45:865$000. 

Em 1881 a 1882, exerciclq ainda nlO 
comJ~letamente liquidado, a sua per~
pçlo ja 'fresenta o resultado de 36:~$. 

Oru, 1 uma lmposio&o nova, como é 
esta nos otfere~ este resultado anima-
dor.' pron lato exuberantemente. que a 
commlasl o foi rasoave!, . isto é, que 01 
50:000$, por epa calculados, hl.p de ser 
rea ll5&tros, ai olo houver excesso. como 
tudo parece indicar. 

A yerba relatln ao Pfl!.)agio é tiO pe-
4111ena, 1we o uobN deputado pouco 

. • '\• t( •JJ 
domo~o~~~ ~911~1 e por jJSO ~ nl lleJil oAo iD ~llttret. , 

o Sr. x:•aa ·v~.!..Euat6 conCQrdei . 
O Sr. · DrurMna:- - 'rrhposto dd lrao. 

ai lo nu estradas de ferro cooatt-ulilàs 
na provlnel& por em prezas part1cát.:res, 
40:000$ ~ o I i II•N 

E'te Jmj.!OSta .fui creado pelo•S 24" .do 
~r~. 5,• d&.lei D.t2815, lll&a .Deâtee, ter-
l\IOS: 'i iiJip,os~ sobre paasaa•M,na.s -es-
tradas ~e, Cei;r6. subv9ópioqa,<ta~ t· . 1 
, A co~ml~,llo, . qa,e,~en4o J,y.ttWQ~tr o 

allgtbêoto quê 1 Ãa de,, se, c1per~r ""~ta 
verba, !utbstít'aiú aqtiellaa palavras aa 
lei éltada por estas cdnstln tes llo" ptb-
jecto, e que euãcabei ·de 'reprodmf .'IE 
11 rasto é aimples. • • • 

E:tbtem na provinda·emprezu d•• tl-
nhu Co~rreas, que teem•treohoaqu~nlo 
do aa,bvenciollados,~ e1nlo h& n.slo al-
guma (>!lr& ql\9 sttjloJ seotae dtJ.~, lpl
po~l?• cómo ~llo pelá lei figqnte. ,. . 

Ainda mats: o nobre deputa4o salie 
que tal é a mania hoje de' se eohstr ulr 
e~trada de fe~ro o' proyloaia, nu ~ 
gi~Jes de norte a aUl. qe 1 l~tt a .oi!-Stjl. 
que se contentA~ ~ emp,re~artoN com a 
concess4o· d~ Jl~'!XH~,1~1, S'l~ 'g11 ra?~ia 
de juJ;t'S, o e !I) . su~ven~o,, ktlll}llQtr tca. 

Ora, sendo poss1ve~ q_ue ,e reaJ!4e 
na provmcia {o que duVIdo) e~tra(\as 
de ferro, sem au bvenções, n4o vej() rut~o 
plnusivel para que sejlo táes 111~cadas 
excluídas deat~ impos&Q,, a qoe !lliJS 
estio sujeitas todás as emprezas pl{-
ticulares. ' . 

Est.e impo3to 4 novo, o no 8X9rcicio 
de 1881 a 1882 j~ produzia 12:4}9$, 
mas ô um exercício, cujps dado! ,!'O· 
altivos · ainda nllo slo • todos cqnhecl-
dos. , 

io. vê, pdis, o nobre deputa~o quo 
nem a commisSio, nem a re~a.çli~o de 
fazenda, nem ta'll!JIO UCo S. ;Exp , ~lO 
dados pará orçar devidamente OS\& 
conh;ibuiçao. , 1 , 

O Sr. X . da Veiga:-Eu tenho Upl 
argumento; e esia mesma arrecad~tçao 
do ultimo exorciuio. . 

O Sr . Drumond:-Com1 rel• ~ 
verba de 40:000$. do auxibo pe~oa co-
(res geraos á provio~ia 11ara ~!l
monto da !orça 'pohcial._· pgrgDIIW!l o 
nobre dopuÍado ào oolire rel4tor ~a 
commiâs~o; q~aJ a raslo porq~ ~ 
consigna es!a quautie. no orçamento, 
quando uos orQ.&men~~A ".nterlorlfs ' a 
cifra 'A somen\e de ~~.$c. , ,. 

P. Sr. X. da Veiga: - Au, li,isse ,q~e 
a~it~va a verlia, em vl; ij . 4• IP.fo~
fi!&Çl(o ·~uf ~ Çontem, qq ·rpla~,'N' 
dtreotot;ta, de faze_n~~)•• l ~ ., ,. "'. o sr. . Dt:.ui'JW1Iq;,- ,Çóf!rifJI#.~~· • 
40:000$. no orçamento, . porque esn é 



• 
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"'ô ~..,r. . 
a !luantia vofada pyla assemblea . ge-
rn1;'1ma9 ueon'tóce"qúe"n~m ~êlnp~e têm 
eflà sido pagJI . i_l! te,gr.al~en·~·. ~ d'abi 
a ílitr,Wilhçll notjt.da pelo nob•·e depu-
,tai!Pu , . .. 

9,qaP..to. A oobraqçu da divida.actlva, 
a medida consignada no l'rojccto baiJe 
conom;rel!· par&> que . ella nlo con·tinue 
a . ay.olumar-se, e hatle trazor gr.an · 
1ies ''flin~géns· para· a provincill, su1u- · 
riorra és ~os exercícios anteriores. 

·OOm'eft'eito1 •'fip's annos an~riores 
cori}rfstàva' o. crescimento da aiy'iqa 
àcti ~'á, cllJ·i' C<lbl;a~ era jnteira- ' . .. . . ®ente nega'i~!'· . 

ESte facfo podia-se attribuir, por 
um lado, ã- ,de:si.dia. dos. agente~ Hscaes 
e;.pnt; olltto.o lado, A•facildade com que 

·esses -ageilte!l .. faz•ao t'~ lau~~tmentos, 
muiiaa' ve.iês snjeitaridi> á 'imposlç!o 
iudiv~~il.os que nilo tinbilo recursos 
para pa'gá'l a.' • . 

O que é certo é que erilo deiatuma-
. dor'és llll llad,o• pfl'u!·ecido~ pela ilirecto-
riã de faze'nda1 Oi quaes attcstavllo 

• que, ein 1\'ez dé1iii'niinuír, a divida acti• . va 'crescin conaf&l\'terílente. 
N~as circuln~ t'uncia~. a commissilo 

entendeu conveniunte armar a · admi-
n'istVáÇão dos me10s necessarios, t•m-
d,êrit~s a tor!Jarem ,'efl'ec~va a cobrança 
a\nhénos de àl~umus pâreellas des~a 
divida ile acred1~o q~e a~ med~as que 

·c 1'11signa n"B ' prlijecto serilo proficuas 
pal'a 11 fim que se tem em vlstu. 

Si os pobres deputados.ent.endem que 
·ellu Si·• insufficientes e que outrli:i ba 
mais allocicadas, porem 'que garaotilo 
mel·bores resultados para' os é:ofres pu-
blocos, ollo sur(jmos nós ,quem opporá 
embarg,os á SS. Ex.cs. O n~so ·in tu~ to 
~ aJmen'te' votar uma let de or:ça-
m~nt? que e,x;ija' co·m equidade oj .sa-
criftctos do puto e, ao mesmo t.er!ipo, 
conceda-lhe certos favores, certas ga-
rantias, como- sojllo a diflusllo do on-
sino primario, tanto quanto seja pos· 
sivel, sem sacrif!cio de out ros serviço-,:; 
utradas, tantas :quantas possa:'o com· 
portar 03 recursos da prôvincia, de 
maneira que 0 .1 prvductos da laYoô.r'a 
poss!o (ucilmente procurar os merca-
doscdnsumidores; pon,tes que iguahnen· 
te facilitem o desenvolvimento da 'l'i-
queta: & (Apoiàdos). 

Estabelecidos estes melhorámentos, 
acredito que teremos adiantado um 
pass:> p1ra o ·eng.ran'decin1entõ· e pros-
parída'de desta provincla, que nos olba 
cbeía:dtr espéraiÍÇ'ls (apoiado~). ,que é 
l'eprese~tada por todos nós, q qe,por e lia 
·aevemo!J es11 uecer pe'l nEm os t•eaentnilen. 

tos e trabalhar Q(om tl~di.çação e es• 
mero.( Muito bem; multp b'imj.' • 

O Sr. Mor-etzsoll(l.:._ Vâinra abrir . -uma era nova. . 
(O orador recebe f~licitaçtfes ctê ''dm-

bós os lados da cdsa). ' 
Vai a maS& e é lida a seguinte 

emenda pal'a ser colloÇa~a 'ondé çon-
vier: . 

. N. 1. 
'. O l{ád~. vaécum, de fora da provt~cill, 
exeepto o de áoyaz, que passàr pelas 
reeébedori..s nilhdiras, págara por ca• 
beça a dift'ere'nça 'que exisiir entre as 
taxas ja pagas ao entrar na P'~'9Yin· 
cia e a que ~ctualr.peote. é cobr~dá,,n&:l 
referidas recebedortas. 

"$'a'la1:cJas 'corrimis~8es, 5 de Out~bro 
de 18!:12.-H. Sales, 8. Ftwraz, Dru-
moncl. · 

E' lidll, apoillda e e.ntra conjun·cta-
men~ em d·scussio a seguinte ·emenda: 

N C), . -'• 
Aocreseen~e-se o seguinte § 

. ~ 24. lm posto de um de.:imo de 
unidade- por cento sobre her..~nça s em 
linha rech , 40:000$. 

Sala da ~ ~essões, 5 de Outubro <le 
1882.-Gusla'I)J Pemw. · 

A discussao fica adiada pela hora. 
O Sr. 1.. • Secretario, obtendo urgeo-

cia, 14 urn officio do secre~rio do go-
vernv, communicando qne amauban, 
A uma ·hora da tarde, ·s. Eltc. receberá 
a cornmissllo que tem de levar leis á 
sancçdo. 

O ~~-. Presid~nte nomea para esta 
commi~~:~ão Od Srs. M. Fulgencio, Joao 
Luiz e M. F a u.~tino. 

2.• PAH.TE DA ORDEM DO DlA. 
V olação adia®. 

E' appr<~vado em-I.• discussll' o pro-
jacto u. 292. . 

Pagamento ao Dr. Goclofreclo ela 
Motta. 

E' appr<~vado em 2.• discussão o pro--
jectp o .. 176, que manda pagar ven-
m.entos atrazados,ao Dr. Godofredo S. 
da Motta. 

Revoga.çtlo de le1. 
!'=ntra em.-2 • discussão o prejecto Jl.,. 

2lo, que revoga o art. 1. • da lei n. 
1875 de lq de Julho de 1872. 
s~~ lidos e apoiados os seguintes 

addttlV:Os: .. . 
. N. l. 

Offereço como additivo ao projecto 
n. 215 o de n. 190. 

·Sala das sessOes, 5 de Outubro ole 
1882.-Bias Fortes. 

N. 2. . 
FicaiD seearados os.dous cartorlot de 
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oscrivllo do civel e tabellillo do termo 
de AHenas. 

Sala das sosiÕes, 5 de Outubro de 
1 88~.--Gu.sta!IO Penna. 

O Sr Wenceslau faz algumas con-
sider ações, combatendo o projecto, que 
é su.t~ntado pelo Sr. Antonio Cesario. 

O Sr . Kerdole funda menta e offeroco 
o seguinte-

Reque~·imenlo. 

Requeiro o adiamento do projecto em 
tl ls~:ussllo até que soja ouvido uj ulz tle 
direito tia cumarca. 

S11la das sessües, 5 de Outubro do 
1882.- Kerdcle. 

Apoiado e posto em discuss!lo, é sem 
debate rejeitado. 

Continuando a discussllo do projecto, 
é este approvadu, sem mais debate. 

Entra em dlscussao o atldi ti vo n. I. 
Depois de alguma.~ consideraÇÕes dos 

Srs. X. da Veiga e M. Fulgenciu, com-
batendo, e dos Sr~. Santa Cecilia e H. 
Fortes, sustentando o addi tivo; -

0 g, .. M or·l::solm fundamenta e oll'o~
rece o srguinte-

Requet•tmento. 
cRequolro que a respei to da medida 

contldu. no prujecto n. 100 seja ouvido 
o Dr. j uiz de direi to da comarca.~ 

F:' apoiado e sendo posto em discuss!lo, 
é sem dAbate rPjeitado. 

Continua a dtscusslo do additivo. 
O g, .. Menelio f1t1. algo mas considera-

ç."ies no sentido de j ustificar a seguinte 
emenda ~ubstilullv~t que o!ferece. 

Fic:to divitli.Jos em dots todos os tabel-
lionatus da provtncia, nos termos onde 
actualmento silo exercidos por um ;o. 

Sala das sessõas, 5 de Outubro de 
tó82. - Meneuo. 

E~ta emenda é apoiada e sem debate 
approvada llcando, portanto, este addl-
vo prrjudicado, assim como o de n. 2. 

Hscrivao úo C?'imc. 
Entra em 2. • discu~são o projec to n. 

189. croaudo um oflic:o d.J cscrivllo do 
crime, !}UB sorâ annt<xo ao do jury, 
110 muntctpio de Barbacena. 

O Sr. Santa Ce-:ilia olferece 3 se-
guinte-

Emenda subslilutioa. 
A as;ern l>loa legi~laliva proviucinl 

de Minas Geraos decreta; 
Art. l. • Fica creado em cada um 

dos municípios da província o olflcio do 
·escrivdo do crime, quo serA annexo M 
dojury. 

Arl. 2.• Na falta ou impedimento 
de'Se servontuario, serã f&ito p')r díe-
t rtbu.çtlo o serviço do crime, continuan-
do ou servindo no du j ury aquelle ser-
veri tuuio flUe a nteriormente o exercia . 

Art. 3. • Revog!o·sa as d~posições 
em contrario. 

Sala das sessões. 5 de Outubro de 
1882.- Santa Cecilia. 

E' npoiada e e nt ra conjunctamente 
em discussllo. 

Dep.,is de alg umas considerações do 
Sr. Dr urno:td, combatendo a emenda, 
quo é sustentada pelo Sr . B. Sales, llD· 
cerra-se a discu~são e é approvada a 
emenda, ficando, portanto, prejudicado 
o projecto. 

Aposentadoria. 
E' approvado em 1. • discuss!lo o pro-

jacto n. 251, que a utorisa o gover no a 
aposentar a professora D. Paulina Au-
gu$ta Mitr~t•td. 

A preselllação de fWojeclos. 
Silo lidos e vão n imprimir os se-

guintes. 
N. 333. 

A& eommiuü&~ reunidaa do poderoa o oo-
gnnda do razenda, havendo eXAminado a po-
tiÇiO o documonlot apra.ontadoo pelo úr. 
Franci1co A•arino de Queir~ Botelho o com-
mondado' Jotó Eateves de Andrade Botelho 
em que requerem indemllieaçlo, no valor d~ 
41:ál!6§270, que dit pendonto com oa concer-
to• da eatract.. de rodagem do l'aua Vinte 
orn virtude do contrato celebrado com o g.,.: 
verno provincial em 23 do Oatubro de 1875 e 
lei mineira n. 2110 do 7 de Janeiro do moa-
mo &DJio, o coraidorando; 

Quo a utrad& do l'ana Vi o to ó dat maia 
imporlantet do aul da provincla, produdodo 
n aua recebedor ia maia de !10 cootoa aooual-
mento; 

Que anteriormente 3 oa 4 aonoa ao con-
trato celebrado com oa poticloóarioa, bnia 
o governo, em virtude da lei n. 1083 do 12 
do Novembro de 187~, mandado proceder a 
orçamento doa reparoa nououariosll meama 
atirada, oe qu.aea or4o tio importan tea quo, 
•ando or·çndot pelo eogenheiro Oouto Soãroa 
"" 'l""ntia de 24:631$451), nAo appcrocurAo 
provouna p2ra 11rremalftçlo do taoa obraa; 

Que oo peticionarias prooederllo aot coo-
eortoa da me,.ma a.trada poeteriormonto ao 
mettuo orça moa to, e a tôm coo•er•ado em 
bom utado, como cooata tio altoatado do en-
genheiro datado d4 19 de Junho do corrente 
ao no; 

Quo aurgirio caso.s de força maior, como 
aeja, e o tro outros, o Cacto de procurar o 
cornmereio d'aquella zou a atirada de ferro 
do ooato, após eu. inauguraçlo, o aa difficul-
d•dce lovantadu pelo &!IVOrn? da proviq-
cia do Rio de Janeiro, como con•ta dos do-
cumentos; 

Considerando quo, alem do poaauir hoje a 
provincio ou" oetrada eo1 IJom u t .. do dG 
conaorvnçllo, rovorte-1!1~ pela reacitlo do con-
tra to o produeto du tuaa ltinorar laa, de 
quo e rio iaentoa oa golleroo conJu1idoa po-
loa carroçna da ompre•a; , 

Conaiderando, porem, quo, ae ê do eq,uidado 
ll provinc ia indemniur tàeá prejaltot, •iato 
corno tinha em lodo o caao de maodat pro-
ceder a - • co11certoor ení u ru ulnlda da 
tanta importu cia1 pio ó Jaat~ 'l•• NJIO 



onerjjdos, ~eu~ ,cofre~ , com aa quantins <le 
7:8011$000. quo forllo despendidos com os tu· • 
doo para o pt·oloogamonto da ostho'da, o r eis 

·~:16:i$0<)0, IIIOllldo, dos hooororius ilo· gerente 
t.,,.. All.uria.d; · 

Süo uu parecer quo se adopto ' ' seguinte 
p~ujocto. 

A •••em~loll l~gish•ti vs provinch l do Mi-
0 1tt Ger~•et~ tleeru ta: • 

:\ri .. ...uoico . . I-:io ... ~ rpr~shlonto dlt pro\'Íu-
ci'' nu~orl•etdo /S iut.lumu,\lf.U.~ no U1· Frln-
cl•co :\nrin's do Quoi\ooi Tlulót'ho'o commcn· 
<lkdor' .lollé t-:atovol de Ahdrodo ' Uotel·bo u 
'JUe .ueopondorio, uu valo•· do ;ji:lii.J$tõ4. com 
u~ cuucorto• .Ju. c:; L nula du fOll ,.geu, d\J Pt1B-3a 
Viut~: ruvu~ ... uJus uá diltJIO:Si\'ÜU& um co'ntru rio. 
s~t .. oiU.l ~u nuni .. oes; 5 de Outubro o lo 1882. 

- --.,Gu . .;taoo 1-'t:tfnu., J. 1~ ., Xao(er ,1./-« Vcigu, 
Mir~nw• J1ibciro, 'J'dxeio·a '"' Siloa. 

I ' ' "' .. i N,334. .. J ' Ao; commlss6tJS reuni aR do l"oderod o ao-
t:enuJ" dtt (•t.OI.HJ:•, h4YUU tlu \:~tt uÍÍU'.l•Jo 4 pe-
tit;:lO tlocumcu 'cultt tio ox -uli'.J rO~ du corv\ol 
puh~b .• lJ..tvi4! Jo» ~1.\nlv~ Alu·ov, e1n 'luo 
r·oqu..:r quo se ho ~on te lJ3ra 3 U:l rofurm~ o . 
tou•po t:ut qu'l eurv•o cumo .nnuur no mosmo 
cuqtu, o jutg.,nuo se•· 'de justiç" o 'l''" oll e 
ro•IUtJr, tfli.O do lJhrOCOr qo.~o IJO MflOI)lU U SQ-

. gtunto lu·ojl!cto. 
A ' "••ontlll~ lugialativa pr.JYi nc iul do ~li· 

n•• GerdCI deorota: 
Art. u-n\eo.• fica o govcrnll autot·ia.ado a 

ut.w.ncJar C..Jiltttr puta ru(t)r-mil do Klfet'e-S du 
corvo volicial, IJuví~ do• :Santu6 A~ruu , o 
tou•vo Jo cineo Ann.,s, durante o q ai aervio 
.culllu, rncoor no mesmo curpu; rovog.uht$ us 
disposiçéiJa em con tratio. 

:.ala <lu ae'o•õos, 5 <lu Outubro do 1882.-
Gustuoo />t!JliW, Bia.s PtJrteJ, l"aizdo, J. P. 
XaoitJr tJ.a Vtsigtc, Miranda R ibeil·o, VJ·. 
7'c•zc•ra tia Siloa, 

O ::; ~, J . Ru{i110, ubte111lu urg.mci··, 
utf :rJCu a 10 la\:~àu fiuul ti .. 5· p•opo· 
si~u ;s c m·,il:Lola~ ·d ·, prpjcct• n 40, o 
~ ·I•J d -, n. ;:!,-Pat'U U uniUIO <lo; tra· 
ba I h os. 

O ;5r. Presidente m:trca a urdem 
tl, cli:L seguiut6 u lev~uta u se&~ào. 

- -
4.j • SESSÃO OIWI~AIUA lü16 DE 

OUTUBHO JE h!82. 
PttEslOENCIA 9,0 Slt, B.\lt Ã•J I>E COitO· 

M.\1\DEJ .. 

SU ~~~IA RIO:-EXPJ;Dt&NT&.- ParocoroJ .- 1. • 
parte <W o~dcm dó dia.-2.• lei tu ·a do pro· 
JOeto•. - Jrçamento provinciai.-Discurso 
Jo !'r. T. cla Motta.-~.· 1X"·tc d<t ordsm 
tio tlia.-M~t!ll\éaç'4o <lo eontr• tM.-Thoa-
tro •.o S . João . ... Trausrcrouci.a do f.u:oodos. 
..:.Título do normalista -luvo ... ão do or-
dem elo <lia.-Projoctos. 

Ac> mciu c!ia, feita a chamada. acMo-
~o p -y~o,ule~ a5 ?rs, rl epu:ados, fult{\ndo 
cum pa-rlicipaç;lo o Sr . A. do AmHaL 

Allre·su a sess~o. 
i':' lid.1 e appr.,va la a acta da ante-

C· den te. 
O Sr. 1.• Secrel:.wio dà c•;ula do se· 1 

illintv- • · 

BXPEDlllNTB, 

P11tições. • 
Uma ti,, j ui~ .ta 1'"4 pril:!itlom'te da 

luesa e!eitural da frugu•·7.1a da Cot\tjUÍS· 
tu uoutra tios tu uis mcmlírus 11a mesma, 
v~diml . 1\lllvi .. tia multa quu ffi·l 'f.Ji . ' I . . .in~ , 
liiiJhl~ta.- { d (ll tlir>\9 a tjue ni ~;uó:ipctn· . 

O ,s,. ;:ieveriar1o de Uesende Iuanda 
à ~ne"' uou roquci'Ímcnt ... dc1 cirlndao 
Ga11<l•d·• Pinto Uo.:tavio, 2 .• labellião c 
o.~:~c r ·• volu <1 \1 c rt111 e •ht •:ula<le do D •111 
Jo'un , peolindo à as-;e rnblea q ue no ur• 
~'" "' ~ uto cla r o·s;wo:tiva mnuiciptllidart \1 
>O v uLtl a ljUllDtlu u~c~ssaria para 11 uo 
I h., snJ:•o pag~s a s custas a que tem •lt· 
r.,i tu, ''" ÍUI(Jorl•.lllc:a tio 587$14L 

i.Ji~ quo o peLtcionar.u é sar·vontua-
r iu . intcll1guutc, couta 17 anu••s de 
l, .... s s, rvi.,als tJ , portanto, é ti~ just <,;:1 
a · sua t•.,..:lamt<çãu.-A' o; .. mrn ssilu •. do 
fllZ611ol w ffiiJO Í C.L JJ>d, 

O ::il'. 'l 'o.:antins (pela ordem} pede 
no S,:'. pr·c. ídentu que 'raça C\l llorgtr:ll· 
"" olrilcm clu d1a uou :t<hlitivu u. 1':1., 
11 UtJ •·ffun.:c ,.,, ao p• ojoc:ru •rua crea '"' 
aulaolú ph•rno .• cía uma cadetr ,, de Loxi· 
c ·lugia e •1ue, hu das roo adi ulu por 24 
hnL'ot$1 c bom a~sim que luterp.1nh•1 suu 
iuflueucia pcran te U CCIIIllU ISS~O de CS• 
tat:-t•c.L p:: ra que est..n olâ parece-r su-
llo·e Utua t·epreseutaçllo dos pov,,s de S. 
J.,sé •lO$ Paulist..ns, 'Jll6 pedem sua nu· 

• IIPX:lÇll•J . à rregudZIIL du S. Joau d·l 
~ua~:su hy. 
O ::; .. f{. Sales !ilela or(lem} tequar 
e obtt~tn prefe ren: ía para os prôjectos 
us. 3~3 e au, ~ern pr~juiz·, das j >l con-
ce•ltdas. 

Pa1·eceres, 
O Sr· . .!. Ru{lno, pot• parte ,fa cotn· 

rni<s;lo do> redat'Ç.Io, olli!rece para n 
a.• ·li~cu.ssào us proj ectlls ns. 176, 189 
e 215.-l'ara a ur·•lom tlu:s trabulhos. 

O S1·. G. Penna , por parte das rle 
poderes o instr.ucçáo publlCa, apresao-
la pa ra a 3.• discussãJ o p1ojec\o u. 
264.-Para a onlew do.i tt aba lhos, 

Otforocc mais o~ s~guintes
Parecel' n. 59. 

As commi>sõ~s do poJeres o 2. • de 
fazenda, a que foL presunto o reque-
rimento. d .. v idamclile informarlo, do 
pru fe1:0r apr1senta•lo ria cidade du E'i-
r.toga, Joa., Nqpomuceno Silvi(lo,, em 
que pe.le a e~ta assomblea melhora-
fUPnto de sua aposentatlorra; 

Cunsideranrl•1 quo o suppl:cante foi 
apuSPDtado no domiuio do rPgul:t:JJo)lrt., 
n. 56, quo nA'o perrnittia contat-se 0 

"tempo, ora reclamado, sQn;lo quando-



• 

o pro!esSor se mostrava devillamonto 
~abilitado de accordo com e~se mesmo 
regulaaniml()i · . 

Cons:dorando qO.e o supphC!~nte olo 
qul1. .habilitnr-se. para ~uzur 4ílS vl\o-
tageus, que eut5o p·•.d•n obter •. prefe-
rindo sua aposentador1n, concedtda 119r 
ac(o de 25 de Maio de 1870; 
. Considerando quo a proteqç_:4o ~o 
supplicunte imp;,rtu em dar·s~ eil'etto 
retrt>activo ás disposições do regula-
mento n. 7~ ou, 11ntes, em fuzer esta 
assemblf:a uma graç11. especial ao ~up
plicante, o que parece oscapa,r às suas 
attribuições; ' 

Considerando que a Msemb!ea pro-
vincial não !Yeve lêglslar por motivo 
de ordem iol~lrameot9 pr\va~l\ !1. io~i- • 
vidnal. sem rnsilo alguma de ordem pu-
blica, que a ju~tiOque: 

Constdorahdo, alem disso, que o sop· 
pllcante, apo:~nr do aposentado, ba 12 
nonos, aem reclamaçio alguma, quer 
tambom que se lho conto o tempo ex- • 
orchlo no mngisterio parucur:u• para 
o mesmo fi no ; 

São do "pat·ecer que st~j a indeferida a 
preteoçllo do supphcaote. 

Sala das COtl)Lnissues, 6 de Outubro de 
1882. - Patxtlo, M. lMei!'O. X. ela \' et-
11a, B. Fortes, o. Pemw. 

As com missões de pudores e 2. • de 
(ol!endn, a que foi presente o requeri-
mento do cabo refurmal!o, Manoel Joa-
quim (jumes, em que pode melhoramen-
to de 1·oforma ; considor.llndo quo os 
documento3 que acompanhao o refe-
rido ruq ueri1nento nâ? ?•zorn o. tempo 
que OIJ curpo de pohcta sen1o osso 
calro, nem d;lo a rasllo do desconto que 
0111 ellú eslar sotTrendo em seus vencl· 
mootus; silo dl;l parecer que sojn ntliad1~ 
a decisllu sobre sua pretençllo até que 
:t direcLur iu provinciul informe ~ seu 
ro•peito, o que requ!lrem, afim de P9· 
derem c:niLtir o parecer. 

Sal" da~ co'mnrbsucs. G de Outubro 
ole 188~ -B. Fo1·tes, pu~taco Penna 
J>a1xao, Mi,·a.mla R1bewo. 

Para a ordem dos trn~alhos. . 
A convi te do Sr. presldente,ret•Ta-~o 

a comm:ss~o eócarregnd<L do' levar le1s 
à saucÇiu, suspendendo-se, entr~tantu, 
a se~~4o. 

Algum temp~ depoi~. Yoltando a 
commissllo, cont1nua li .sessao. . • 
o~··· Mnnue l Full(enc~lc• (l>Cicl 

Ol'dem): - SJ', pl'OSidOilLO, u C<!m!UISS!IO 
onC:lrr~'b"!lda por v. Exc. do levar lols 
á sancçau acaba de cumprir o se~ de-
ver· u s . .l!;xc. o Sr. preslden!e da pro-
v io~ia, ao receber as pr~posiÇõBS,'Idisse I 

.• QUI!• us tomaria na ' devtda r~~q»tde~a
çâo, tendo em vista a constu.wç&o, o . 

• 

nCtotnddicoional, e os iuteéus~do.:.ptb-
1 . I " f;lCI···· J ~-. ........ ' ~ ,, I 9 Sr. t,re~1dente1-A. resposta d~j S. 

Ex.c. é roêeblda com e'~cid ~rado. 
L• PAR'l'E DA ·OR.OE~f ob,DJA. • • • 2• uttura de prQjlctos. " . 

'r/!111' 2.• leitura e 'àiló jUigadôs''O"jee-
tos de deliberaQilo 1 o&~ do osr 320 k1J24. 

Orçàmento prql'tncüal I ' 
Çootloua a 2.• discusSllo do •ar L~ 1. • 

do projecto , n. 288, qu,e orça a J;oce-.ta e 
Ox•1 a despeza da provlncia para o e;er-
ciqio de 1883 a_1884;. li , ,,, , • 

o 8~·· •relxelro da•Mofta: 
- Poucas1 vezes1 Sr: presidente, tanho 
occl1pfdO.â -~ri!>una no .meio de tantas 
difficuWadtS,t como hoje; po.i.s que eit-
tas .dlll\cuhlndes del'ivam,-~ em< primei-
ro lugar, da iwporlancia do as umpto 
que su diseu.te; em segonrloc •lugar, da 
mioba pouca. praticâ rpaPlameota~ (fl4o 

. apoiactos).e, portanto, da miohl\ pouca 
apLidilo para discutir ' mateoia tão· -vas-
ta, ao cumplexa.-.. , ·:, • 1 a Sr . ..DI·umoncl:or-VJO Elltc.- eslá na. 
a.'lt ora do nsaumpto (apqiad()s), • 

O ·Sn 'J.'. da ,Motta ... em• terceiro 
lugar, 6onlnientel de· te11, em alguns 
pontos quo constiLuem assumptd! e Q• 

. tllu mencionados entre as verbas do 
no;;:so orçamento, de afastar-me do 
modo de pensao m1Ldifustado1 onno só por 
distínctos membros da maior ia, como 
tambom. por alguns . dos.meus ' nobres 
c:>rnpaohe•ros do bancada. 1 

Felizmente , Sr. presidente, nesta. 
mataria: com" foi àit"·pelo me11 dis-
tincto co-religionario que, iniciou a 
2. • discussno o reconhecido e npplau-
diáo pelo •Ilustre mef.bro. d~ ~io~ria. 
q U.9)iOI)Íljfll OCC~IlDI!, a t~ibiJ.D!l_. f.S .C!l~ 
ventCI\CÍa~ pu~lu:-ts, o d1re! to,,!l o Ul,le· 
r~sso d~ no:s.os constrtujntes, ,d~ ~.t~l 
maneira so 1mpoem e o,os devem oc-
éupar a nttençao, qiJ4, 900 sua 9MCMI!Sao 
netl.hu\n lugar rléi~iio (ls preoccupJlções 
.pàritdaria~. (Apo_jpqo~). " .1, 1 

Hoalmen~91 Sr. pres1dente, olo ser•a 
somente uma íttlta , ser iá um verdaaei-
ro criÍne da parte dos legislàdores, 
collucar q uaeS<f. uêr considerações, oJp-
da \\S maLS ele,vndl\~. d~ iJit!lrplis~, p~r
tida..lo acimt~, d04 do d~vef rj~oroso, 
que no~ illlPVI~ a .~studar,, coqt ts>do o 
~:qidl\dO, o eq~arar co~ \oda ca.~!!la as 
.magnas quos~9o~, quo 1•zemJ~S~%~ ~o 
impo~t.o q Ull o povo paçá o as van\\l-
gen~ q!le l!lle (<Jm dirlli.to . d~ 1\SJier.r 
prn co~t~pensaçílo dos sacriJlç19S, qu._eJw~ 
(Apoiado8h . , , •. r 

Sr. pr11o1den~e,1 ÇO)I\,0, 1'!a\p}'~1 .,qye 
~ai$ tem erendlao .~ 1'1 teh~jl,lt ~ 



tin,etó~ ora:dor.es que. antes ·de mlm tOm 
vindo â tribuna, e sobre a qual, p:>r-
tan t)l: te't'eí a.. nrll~r por mllts te:n po, 
vuu •ICCU'fiM-10 1 dá 14. • v e dia Ua re-
co pt 'p OV·IIt &!:\<l',tl.l I é .1 quu tltZ r<l~pui
(., ao 1111p0 t 1 ~·tltt\t t1 •>UI' •, '' olupui~ 
l';t•~a~,:i a, tratar clt~ o.ut:·a,s ,v;.orbts. 
. Sob.r..s .cs~J a•· u npt•, cumo ja di~so, 
tê u f_. lia lo umpl~:.JiollLtt • it:Jtlll ;L· t~ ura-
d ·r.d3 ne~ta. 2. • ·liscus .. ã:•: tl!m se apr~
lf.JCII4•1o r a~~-•. j' alo.,; v .lt l:&s do nussa . 
liif•~laçll '• ja d"~ faetu~ ~ ue su tem 
da·lo a pro.p •·ttu dn tlilct•. taçilo e arte-

:e•allll.çâO d 'tut•L wnt l'ibulçâu, I"'' a c•un 
olltts SJ ar.guut~u l&l' uo &tJUtitto dtJ que 
" ·ÍID\H•·t' huçutlu ~ubre us co•npa nluas 

.d J mi.nttraol • oloJ ~. uro um ttt:~sa pró"ÍD· 
ob u io é !'Lld•d vu ú q uu, l'ortanto,.oao 
tla:v" ole muntJira aiJuma .ur aueuuatiJ, 

Té.a1 se ainda procumolo ra.>cJes c~

lr.tnb '·' 110 USSUIU!'lO OU q UtJ IIU 1110>11111 
eó :10 pu'tlum prutHle·· tlll maneira ·acce:~• 
s•tl'llt ll mui tu rem .ta. · · 

E' ussim quo ~e tem tlit.•. rtuo as com-
l'll·•bia:~ tlt! IUÍOUI'IIÇ\o·OdtubJlt:O das Ulll 

b!> s, ! r<~viuo a,, to lu~ ''" •Jilll<t tuihas 
iugltJ:&il~; lê .l·su o •n;t i~ui·lu va•d t•ld-
a·u~ l.!:slu•lo • ·no E•t.llu. ( Apoiudo dl) 
Sr •. DrumMd) 

Eu avuua; O$t.,u rupr.,.luzin lo u ar-
gntll!!••t • •lu V. Kxc-. . 

O Sr •. D•·wnond:~~as é uma v<Jula-
d..t '1116 Stl IUill ditot . 

O s,·. ,l[ ort!l.:so/m:-l~.tà O<m6r-
auad •· 

O Sr. 1'. da Molla:- $1 a pr·.,posi-
- çllo n-1" ~o !f ri!~ '" cou test:u;do, p••deria 

J!llt'ulll.lr t:wlt:l :nc:tl.e cu itlrmada. 
TtJm-~e d;t • QU·l e ta~ compantlia> 

~,,z 10 •I<! ul~as pr .• l !CÇcJ~·. quo ~<lo a•u· 
p trada'l. corno ain•la h'lnlum :~e cxpre.;-
""" o mau cl g.au collu;;a que ac.tbl do 
houro1r-ntu co no s :u apiu·te, pJr •nu-
tlalhõ~s~ que thspuem rló grautlu~ eupi-
t 11!8; qUtl t~tllll mauÜd t •Vi<l tlt!UO~jiOIIU 
pt~la:< leis eman<,~âa~ rlu.ta P:S•.omlt.lea 
u que até teorn chQgadu .a IIIJUI'.al-a 
nas pes•ons tio seus tn~mllrvs, " pro vo-
H: t·1 du 'I ue o uulli·o tle p u ta•lo, res.dcu te 
.. m ll•t•b.tc•ma, u :ir. Or. U. Forles, 
•lis e 'luu,eut r,u::o deste proJwJitueut.o, 
nest...'l c:1sa n:\o devia er;;uer-~e uma ~ó 
vv& tJi, s .• nautc ua mater.a. 

Na Volrdudo.!, Sr. vrlsideute, si eu 
en~~n•le ·Sd qu1.1 eslas companhia'! Leem 

·,.cint'lsa e c: .. villo~arncntu ZIIJDIJaJo de 
uu~~a~ lui~ , prucUÍ'alllu furt:1r-. e au 
tlevur de o:.edu!th:ia, de sati ,fuç!\1 do 

" 1mvoatu ~·•llro c.lla• lanç 1•lv, uao ld• 
rll\ a .llliuha V.J.E •1ue tltJ~tvaria da tios 
meus 1l011r<11lÍia collega:~. 

Mal, ::Ir. llresid&oce, q~talquer 'iue 

• 

sejllo as considerações qúe nos ·aconse-
lhem a unidade de vista•. a unidade lle 
tlulib Jr.lç·lo o do ncçlo,ol!us nunca po-
derau ser t:lo rortos, quo (aliem mais 
ui Lu tiÓ que a voz 'i;Í e 111Sciencia. 

Eu, nu •tu po:1t"• Sr. presidente, di-
g•I·O COai :1 r,·"nJUCZl qne tne clra'cte-
t·i~a, nã(l cvncor•IO cont 03 meus u'nbt1es 
e >ilt!f>as, o n:lo conco•·.!u, 1 o r mothos 
puo iu<O IÍ !SimtJ~, 1100 d'aqúi a p 1UCO 
a l"'o, tln tà rei . 

~I ís, es ta i ra•õu~ de orJ11m estrauha 
à matu~_ia, que rnto su pt•cndem, uom 
aos mohvu~ que actua'rum ou ro.lem 
t ,. llCi u:~tlo n•• uqim • du lt•g .gladvr 
JH'•>víuc.al p u·a decretar a let e•tnbe· 
l<~..:éu'd' o IIÍIJ!Ustu $Obre o óuru, nem 
11~1 aUÍf!l·' dv :tdministratlnr d:1 provin• 
cta para arrecaJaç;k do~s;, impuottl, 
estas ra,õ~~. s,·, pt·csi•leute, me pare-
cu •tUC uao têm pr.Jcedencia :~lgum ·a na 
11U : Slll·• d11 quo sd tt·ata. 

Na vurJn.le, Srs., eu nilu Fei ~r as 
cumvanl1ia~ tle miuer.1çJ.o <lo ou r,,, < s-
talld oulda• eutrtt nós, guz:un •lu altas 
pr·•l.,oçõ~s. ~i du ampamtla~ pur me-
dllllicJu:~. N:lv t .. utlo 11,. vuntugmt de 
m:aa l l!t' n:laçu.::e cum e~.~~~ w .. tlalhllell, 
viV•!IId·• 11.1 uaiuhu oll-;curitlatlo (ndo 
apoiudos), tm qual ~um .. nte procuro cu• 
cara r a~ lfU• slOu~ pelu pri"ua .to tlírtli • 
tu " d 1:1 c •n,·eruoncía~ publicas, eu igno· 
r., quaeii >ejum O$ medulhões quu to· 
uh:uu :tto('aratlo com seu braçoJ f,.rto 
O · l.a:~ cumpauhia~ e que, cntruta ntu. n!é 
h •je uâu puJeram uinda c•msoguir que 
alias f<~~sl!tU i:~entas t!o imposto, o que 
tumbl·m nàu pret11ntlo, mas nem :to ute-
uus quu e>Le unposto fosse est~b.~lecido l 
sollre base:~ vot•dadeiras, basea economi-
cas e rasoa~PtS. 

O St·. D1·umoml:- V. Exc. •leve 
C<~mpreheudt~r quo nó;,quc su,tentamo~ 
o im1 O;to sobre " ouru, tarnbem proco-
d~ttnus luvados pelo dire1to e (tOlas c.•u-
venitmcias l'ublicas. 

O Sr. T .. d4 1\lotta:- Sem duvida, 
nào ~ou capaz tle suppor u conlral'iu; 
m~s,ja dtssu quo V. E~cs . tratar ao da 
q uu~ulo ~ob ti versos 1ron'tos de Vl.~t:l e, 
uutt'O outros, tumbam a culloearam 
u\l:~te t• rreno, isto é, fizeram cunside-
ruÇuJs que ml" so pren•lem, nem á 
dccrelaç4o tla I oi, n~m à · arrecudaç~o 
do nup•,sto. E3lou rcspondttudo pl·•mei-
rumonto a V. Excs. no~ te ponto, tlo-
I'"Í< ttn:sartJi aos outro~. . 

Nll~ s11i tambom si n cumpaabia .r~ 
Morro Velbc., 11 mais accu•a.Ja o!u :,~.la:t 
ella~, tem lançldu mão de meios d4J 
corrul'Çill ... 

• 



"N~AES. 
,. ... 

fU't : 

O Sr. D··u.aoncl:- l:;<;) cslti na con-
scicocia de todos 

O g, .. T. ela J\fl)lla ... para é6useguit· . 
nttan'UitÇãu deste impllsto ou pàt'll dif-
llcu Im-ria ~u .. a rrccutlaç4o.· Eu q11o man~· 
tenho relações oom· es~a c-.Jiupanhia, 
ollo teDh\1 in teresso algum directo ou 
indirecto em contar a histori.1 do im-
posto do ouro de uma mauoira dívei'~a 
daquella pela quál 'eutonda quô ella 
tem ~e passado. 

E, quandu,t ivessoqualquer in(ereisa, 
collocaNa minha dignulade do cidud!io 
o do cepreseotante da ~rovincia acima 
delle, f\Jsse qual fos3e. (.Apoia!los). 

O Sr. Drumo,id:-sem duvida: 
O S1·. T .. da .lfolla:-A .roa(etia de 

que traiamÕs, Sr . presidente, deve ser 
encarada sob 2 pontos de '..,ísta. o lc-
gislativCI e o judiciari'>. Sob o ponto do 
vista legislaltvo, Sr. presidente, e lia 
t ern pnss:tdo por tli l'ersas ]lbases. 

O Sí·. Drumond:-'E ueubum.1 tem 
ag1·adndo á companhia . 

O Sr. 7'. da. .Jlfotla:-Lembrado peln 
primeira vez, cln 1Sd7, b i'nlpus'to sobre 
o ouró, foi nesse rftesmo àhno' vot:tao 
nestil cas1 e ennaclo ã SlncçíiO tio ~n
tao presidente da provanc!a, o Sr. con-
selheiro S. ~arinbo, na propo. içilo :1. 
1391. 

E $SO illtis tt'ado jurisconsulto, porem, 
nagon sancçl\o ri propo!lição., u. I ::!91 , :e I 
as t'<lsiles om quo fundbu-so jJIII'll isso 
s.ln aq que p.ts,o a lllr (li). 

"' I oilposto sob1·e o ow·o. 
c l'a ultima reunião da mesma as-

~emblea,ftli -nÍe enviada uma prOJJosiQAn. 
soll n. taOI, e~talie lccenllo o 1m posto · 
do :? % subro o our<l extrahido da~ mi-
nas Ja,rradns por mais de 50 trabt~lha
dores. 

c Fit volt!lr e~sa propo.;~ito â assem-
ble:l, tleixando do tanccion:t(-a. ' 

c A issp mo levarão as seguintes coa-
siderat;õoSS: • 

« Os mineiros d11 ou r·o DO Brasil,ain<la 
•lepuis da jnllerJoutlon·cia, ,f!t:tu•ito sujei-
tos ao rmpost.Q do qulnt.Q ou 20 %, CI'Oa-
do flCla )PgislfiÇílO !10l'tUifueza. 

c A lei de 6 tiO Ahril tle ll!:?i rcduzio 
1we IIU pusto a 5 ~ •• permiltinllo a c• r-
cu Juçlo .lu ou r o om ró, como morcCldo-
ria. nas comarcas de miuernç!io, ntú 
certa quantia; e a do ouro em barra, 
eu1 lodu o ilnperio, estabelecendo cortas 
COT\11 ÍÇÕ').S. 

" L•vre de ent1·avas llv..ae.s, a circula-
çllo do nuro ftJi ainda objecto da aUençd~ 
,,0 eort>o lt'gislativo, o. quat, pela 1o1 
de 24 de Outubro de 1832. a r t. OI, de· 
•clarou llvré o curso e gyro do 'ouro em 
' l •i em .todag atl provinc1a~. 

c As leis Cor4o mitigandO:o,r lgor das . . . 

• 
' brosc:IS, tleonncias & p;lr~ racil{tar· :1.' . 

ciJ·cuii\P!!o 110 óuro, lsen~ndo-o ·• de 
28 de Op tubrn po 18 ~ ,jio llppp~t,o. ,4i-
reclo be ú ~~ ',q,lfe . f•>• su,bstitu)dot por 
uma j.nxa $ullre ~~~lllt~\a.$, ,\l,il,!e'r~., 

~ A extrnéçao,e, cl~çulàç~~da ouro. 
))OIS,nss!lu com,o os Ce('pe!!ti ..,!_Ss ÍQlPOil~~. 
teem sltlo ~el}ll!.!'e mataria esseuciat-
lllen to geçoes e sujei t.&$ aos J>Od!lras ge-
raes. , • 

.c Alem disto, \LS mlnas.entre nós sa:o 
rPgillhi~ do ~st.ado. ' ' - · 11 

c Alnila !la pouc9, a.,slm o ,decJaJ:9u a 
resoluÇí\Ó de !fopsulla do con~elho dft es-
tado de lll dtÍ'.t\g'osfu de '1865 , 'exM~:~i~a 
por a\' í•o ~·o miqirtedo da agr icpl tura 
tUí 22 tlll Ou tub!:O do ll)esmo 1 a(\llq.11.., 

c Assim, si &· po~er legisJalivo jHig__ou 
ctmv'11DiMte aos lnterOSSI)s <~_o; ~t.adD a 
~d?pç~~ 1ln~ Jispo'ilçya~ rp're rld.~, .ser à 
IDJUSll(tcavcl c,t·ear nesta, província, 
pnr lâl moflo favoréchla. pm "íiuposto 
provincial d~recto1 como que um yes-
ttglo do ant1go quinto da leg:íslnçllo 
po•·tugueza, cujo éffoito, a\lgméptâobo 
os gJKtos da producç:'lo, estabéleaurla 
uma dHloreoça de! valor entre'() oüro 
uac•onul o o estrangeiro nos no~sos pro-
prlos mercad:~s. · 1 f 

" Em presença díslo,entandi devo~ ne-
gar sancçll? â ta l proposiçilo, para que ·· 
~eja reconsiderada polu assomblea legi~
la tl vn rru\•inciat. " 

O Sr. M cnelfo7- lsso ja foi rovo~>adb· 
ja é questtlo vencida ''0 ' ' 

O S1· .. '1l.- ela .MoUa:-F.stou fll7.éndo o 
h l s~ut•lco ola quest.llo. Disso ou •{J:u'e 1 a 
1uaLOrta deve ,ser oncaralla :;ob diversas 
faces, sob ,o ponto t.le \'Isca legislativo 
e sob o j udtcmrio • · ·, · 

' O S1·. MencUo:- Mas V. Exc . .traz ~liSo 
como at•gumeoto. l 

.o 1·. '1'. da MoUa:- Nao. ~r!lgo como 
argumonto; V. Exc. quot• adevinhat· il. 
mmlla ;lrgument.acllu. Então sô'u ob'ri-
gado a t.ltzer de,'de'!;a qual a rasão'/lor-
que li este trecho du relatorio: é por'Cl,UO 
se tem d 1 w nesta casa q u.o o. i o tere$o 
da companhia e .se~~<~ e•forws pera frus-
iral· os imr•lstos, tlé'crol!ldus ,datprmt-na. 
rll.o' por muito tempo a n;lo ex.ecjlçao 
de~,~~~~ ldis. Estou apro~E~ntnn~o a~1 l'l>.
sõe~ pr11funda. , tle rlvniJJ\11 do •llr~itd o 
das convonlencias publicas, que 112práu 
com que o~ presítlen to! da provinéill 
não po1.essem 1ntmedlatamente em oxc-
cuçãq ta,es leis; -estou, pois, com<Yd.isse, 
far.on•lo ,o h isto r ico ,Ja, q uest~tQ sob o 
ponto tlo ..,isl.a ' jurltHéJ).' · · 

Lembrada asstnl <l·m .1 81Í7 ~ ~ot~'àa 1rtQ~~ 
ti\ cnsa a11li'Opo;i'Çâo' ó. ISi!l, n!to more~ 
ceo o ímposl;o do ouro nella creadb a 
snncçilo presidencial, pelos motivos que 
aCilb!l de ler. • 
R~n()\'ada Do 1\rt. . 16 da 'ei n.r <2181 

<\e .l87i', fÇ i de,or_çamento-, 1\••a:noo 
votada, e a que., pot:t.an to. o pr~~eote 
da pt·ovlncla nllo po~l íl Qeiar ôncça:ó, 

• -

• 

• 
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)'IOrque era umll~i de meio~.nl? fol,en-
t re•ento. ~AA lei rPgulamentn·~• (leio 
presidente da en~o. o Sr. C<ID114llheiro 
thnd~lnt de M,.llo: ua 1•arte relallvu á 
.:.•llr·~nc;.t •In irnl"'"'" dn ouro. 

O Sr. llt~W~llo: - Porque rasAo nAu ne-
gou uneçiu 110 orç.amcul.u, ~i rec.~nhe
c a a lllegalid;tJe do hnpostof 

O ~r. T. da JfoUa:- :\Ao negou ~~Utll;· 
çlo, pnrque t J exporíf!, ou :111 pl!l'igo 
11e IJJrllr â a .. ~emblea nwllidas extraor· 
• lín~t ri"•· que lhe pn•liAo ~te1· D•·lflld&~. 
ou '' ll'•wornar IH•r melu da diéladura. 

S!.ncclnnou, pl'l~.e~~e pr11sidente n le i, 
porqu ... ~t>gun•ltl ali l'raticas e o~ princi-
pio• fio •Y~IPma 1'8Jire,.euutivu, :1 lei do 
urç.<lmao~t• ~ó puole •leixar ole 381' ~~&nc · 
ciuna•l• 0111 u•o.• extremo•. por quanto 
a sua oio :~anCÇll•• d11LIIrmina um ~tado 
de 'lerthuleinl 1'e1•11l uçào. em rl!h&çAo ao 
Estatlo ou l l' rov1nc•a. 

E11k ttn to, t'S$8 udm .ui~lr.odur lam-
bem nAo julgou j11, tu ,uem c .. uven.en\<1, 
e1t11 rliaJ•U•Io;du, Co•DlU exl'licu no aeu 
rei a tor iu ne~tcs termo ·: 

c Este hnp.•·t.' (o olo ouro), o-tab!.'-
leçirlo pelo 11 rt 16 da lei u. 2,181 
do nrçurnl'ntu, a inda pende de ragu· 
lamento qt·e . em virtude dn mesmo 
art.. 1h:vo ·e~ da•io para a rcspecth·a 
cobrança. Pareço quo us mc •. s 1111tO· 
ces.<nres oncontrarâo so~rios embaraços 
nus m. ios dt! le,·ar a eflei1o cvsa <li>· 
br aDÇII, sem qoe • lla ao torno~ \'e· 
x .t,.., ia e htlvez otfotnsiva da garantia 
devida á escripturaçã·> mere~~ntll & • " 

E i•, Sr. p1 o•idenre, a:< 1 &·iie~ ('Cla3 
quuo1 o Sr. cons..lheiro Baudeir11 de 
Mello! nllo regulamentou a le: do or-
oamtnto na rarte rt:fert·nte a-:. im-
posto do ouro. 

O g,., Drumond:-Fez muito nu&l 
em nlo cumprir a lei. 

O Sr. T. do. ..Volta:-E-tabcleêldo 
novamente no art. 26 da loi de U tle 
Novembro de 1877 es~ imposto, foi 
a eu a oxecuçao regu latia o ordenada 
a 23 de M11rço de 1878, no regula-
mento! n. 80, o qual. CllmO u leia 
anteriores do 1875 e 1877, estabolecia 
o imrMtn de 4 % sobre o ouro ex-
t rahido, podendo o pagamento ser ft~ito 
ou em dinheiro uu no propr io our.•, 
A 1 asilo de 900 rei• a gramma. 

A ld do orçamento de 9 de No-
vemhro d·l 1878, no art 4.• § 2.•, as~ 
tabolecou ·quo n lmJ19s!o de -' % aerla 
c >brado sobre o lucro que tivea,em 
aa companhia!, deduzidas as despezas 
d<1 extrac~lo. devendo os collectad• a 
declarar qu~tl oase locro na esbçlo 
llecal retpecliva, M fim de cada tri· 
... "tre . . 

Eis, Sr. r rê:!idente, u diversas dis-
positões legidativu que ~m01 tido 
sobro a materia. 

!Wgul~tmenta•la a lei do orçamentu 
de 1 !lí7 a 23 de li:.rç' de 1878. foi 
~m Julh·l do~se a·10o, j18l& 1 • vez,exi-
gida da C<:rupauhia d·> Mono Velho 
a !mportancia do imp •$to relativo ao 
trimestre de Abril a Junho; cume· 
çando entlo 11 phuse jutllciaria da 
q nr.!st:lo. 

A C·••npRnhio oppo& ·~o ti acçlo quo 
lhu roi movitl11 pelo colleçtor riu Sa· 
bml, all .. gand·•, em L • lugar, que en• 
wudu1 quo a lei era inc.on•litucumal ... 

O Sr. Drumond:-Pagas e e re-
clama~se. 

O Sr T . da M ollú:-V. Exc. sabe 
muilo bem que em q1111lquor execu-
ç4o h'l momeuh para u executado ai• 
legar e pruvat• o ~eu direito. 

Como ia d,z !lido, a · companhia allo-
guu a iuconstituc on11lidatle do impusto 
e tlltubun a incomputouch da acçao, 
por nAo ter a f11zen•la publica sua 
111~uçio fundada de diro•tu e de facto. 
pois que utl.u •t•resentava•se um ducu-
llllllllO da th.,>ouraria, uma O.icriptura 
ou qu11lquet' instrumento publico, quo 

· dct.Jrmioasse o quantum da dividr. , 
.,orem ~im um balanço fei lo pelo co1-
locwr de Sabará, que era exacta-
men~ quem moçia a acçio cxeeutiva. 
e a execuç4o contr~ a companhia. 

O Sr • ..Venelio:- Arranjou um meio 
de illudir a lei. 

O Sr. T . d4 Molta:-0 meu c.~llega 
sabe que pela notSSa -ltogblaç4o, a fa· 
zenda publica nlo pode gozar do pri-
VIlegio de exeçuçao, nem de acç;t•• oxc-
cuti v a, sen4o quando a d. v:da e liqui-
da e quando a fazenda tem a sua in-
~oçau provada de direito e de facto. 

Esta ma~r:a eatà resohitla pela le1 
de 14 de Se~mbro de 1871, que faz 
referencia á de 22 de Se~ ru bro de 17tH. 

Slu formalidades do prucesau em 
DOS>& leg:alaçdo civil, garantidorna d~> 
direito das pn~$ e qae nao podem 
aer p :stergadas em virtudo de uma lei 
provincial. 
. Com estas alle~ações a companhia 
1mpagnou, oloo tmposto 11m ai, mu 
o quanlum da taxa estabelecida pelo 
oullec~ur e o mõdo irregular porque 
era fe1ta a cobrança. 

A .d~i~lo proferida pelo entlo Juia 
de .Jrre1to de &bará, o Sr. Dr. Frede-
r ico, buje desembarpdor, fui oontr~t~ 
ria ã companhia, que &pp6llou ll.,.$41 
•en~Dça para o tribuul da 8ekçlo 
dttta C&fu.l. 

• 



T•mdo sido eata 94ln tença proferida 
em Sabara nos primeiro• diAta de Outu-
bro du 1878, ao pU$0 que huia aido 
declaradG no dia 9 de Nuvllmbo o deStl8 
m1111no anno, na l«i do OI'Ç omuulo 
aqui votada, que o~ 4 X a quo era 
obrigada a companhia, em vil'tudu da~ 
leia de 1875 e 1877, devido se cubrar 
sobre o pruducto l1qu1do, entendt~u o 
tribunal da Relaç&.J que • loi do 9 de 
Novembro era iuterpret.a,iva oas an-
teriores ... 

O Sr. H. S•Jle$:-Entendeu mal. 
O Sr T. d4 MoUa ..• e que. P' r tanto, 

o lmro·to ja veuculu devia aer l'•gu lle 
couformidad<t C•lm a.-ta 1n1erl'rut~~.c;Ao. 

Houve,porem,embargos apre:~~~u~adoa 
ao aceordao da lt.!la._au ue. te a..u\ldu 
e eese tribunal reformou :sua l. • sen-
tença, proferindo um 2 • accor.Jlto, 110 
qual ordenou que u imposw até alli 
de,·ído r.,sse pago sobre todo o ouro 
oxlrabido ou :~~~bre o bruto. 

A cumpanbia do Murro Velhll, con-
detnnada a pagar o nnpoato em S.obará, 
entrou para oe cofres publicos com a 
quantia de 14:ao$000. 

Tendo porem, a I.Wla~,:lo, pelo sou 2. • 
ncc.ordã~, reíurmado a 1• do~libcraçlo, e 
declarado que o impu, to rulatt vu all 
trime. tre de Abril a Juulto de 1~78 de-
v a sor pagu sobre o bruto, a c .. mpa· 
nhia do Murro Velho inturpoz o r~<cur·· 
su de I'Oviata pat·a o supremo tribuud 
de justiça. 

E11e tnbunal, concedendo a revista, 
dea g .. ou como Relação rev•sura a 
de S. Pdulo; e esta H.tlluçAo, Sr. pr~··
dente, annullou o proce.sso execut&vo 
e a exe.:uçao, exact.m~n e po.· uma 
das ra,ücs aprovuotl&d111 pela compa· 
nh1a ISto é, pur julgar que a fiiZilD· 
da publoca nu putlia ter •ntenu&du o 
proce>SO uxecut1vo e execução, sem 
11ue a dividl1 fusse liq u1da e cun.staute 
de um documento authuutoco, ou du e:s-
cripturaça:o da d1e..uur. r&a P' oviucoal 
ou de uma etcr&!Jtura publica ; e•u 
fim, tJUe a lotação fetta po1• UID llSCrl• 
va:n, de ordem do culle~:tor. uuo llra 
auftic1ente para fundamunlar o exe.:u-
t ivo por parte da f•t .. nda publica. 

O Sr. B. F orlef:-Ficaria burlado 
todll o pagamento de imvostos por esta 
theoria. 

O Sr. T. ela M otla:- Nlo, o meu 
collega rabo que ba mu to, mo•o• do 
governo veri8c r a ex .• ct&Jlo da conta 
apresentada para 11 arrec~adt~çao dos 
imp•·•tos. 

O que nlo pouo. admittir é . que a 
~iiJiples lotaç&o, Celta pelo esern&o, a 

mandado do collector, o certi8catla por 
0:1te, quando tanto o O$Criflo como o 
collectur, por maiur que seja a con-
etdllr•çlu que meraçau, sa:o immedhta-
mente IDLt,re:s;oarlo~. s .. ja documento 
r.ulfii:ieute. porque vêm a con5lituiNe 
assim esses fuu.:cionarios em j!Jizes e 
partes na queatllo. 

O S1•. DrumoncJ:- Qual o meio de 
verUlcar-att, ai nenhuma Jas medidas 
adoptad<~l pela aSlMIIIlblea krve para 
a com paubl., ' · 

O :;r . T. da Motta:-A lotaçlo 
pod" ser feita pdu t:UllOcL<·r, euviuda 
para 11qui, l'ara a diNCL<•r•a de fa-
zenda, d11ndo-•e ás parl.tlll i utere~aadu 
o dire1to de fazer aua~ alleg~tções em 
praso corto, porquli f'Dtlu • .,Jl~ n!lo 
c .n te.-t~odo, devtt se ltlr a lot.ção por 
b~m íe1ta e regular 

Estab .. lecidos e~tea tramites pran-
tidores dos d!relto• d~ts compaubias, 
ellas nllo terao rasllo alguma para re-
clamar. 

O Sr. X. da Veaga:-Permitte um 
aparto f 

Ha Jocumaotos ofticiaes, que provAo 
que a companhia lllo ~e tom 1•ejadu de 
racu:~~r a verdade de document.••, quo 
ella mesma tem foruecld '· (Apoiados). 

O Sr. T. da Motta:-Eu aguatdo 
a aJ•reseutação des.ea ducumeut&l'$ e 
talvez que em vista delllls refurtne 
mllo juizo. 

O Sr. X . da Veiga !-Eu citei-os 
e coullt 10 fia 1 hesuor;uia de fut!nda. 

O ~r. T. da ·Molla:- Si V. Exc. 
refere-se à qullsllo da dtvergencll de 
balaoç .. s •• 

U Sr X. da 1' eiga:-8im, ~enhor. 
O Sr. T . da Molla ... em tempo eu 

explicarei is.u. • 
Ne-ta mesma occasi4o, Sr. presi-

dente, e quando ainda se agitava esta 
que.•tiio judicrnlmento, a companhia 
do M.orro Velbn, eutoudt!ntlo que u im-
ItO · lO era íncoosti tuc1ooal, repre>eotoa 
contra·lllle ao g••verno geral. 

Era então ministrn da f•:r.enda e 
pre-idente do conselho o Sr. con~e
lheirn ~inimbü. 

S Exo. mandou sobre eala materia 
ouvir o conselho de estado e este opi· 
nou que a questao devia ser submetti· 
da ao parbmento, então ab,rto. 

Foi a repruaentaçlo da cumraobia 
aff't!Cta ao conhecimento da asaewb;ea 
geral. . 

E' verdade, Sl'1., que oa camara foi 
decidido que o imp<ISto nlo era incon• 
atitucioAal. (Apoiados). 
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O St•, DI'Uiltoncl: -Ahi; o Sr. :p1·. 
C.111·1i•lo de Olivdra pro.:~tou rolevao-
t:,s:uw, ~e~ •·iç.o ã l'r"viucia (À.poiãdos) . 

V Sr. T. da M otla:-E ·p quanto, 
i'Ot'u.u, o:,;t li'U ú uug~ou.:Í•I afrllcto no potler 
l ·gi ·l otiv .o ;;•!l'a l, o untllu I'I'O<Hieuto 
" ''' tI pr.ovin.:in. s.·. li·•USe: lhl 1'0 Ma-
11 1111 J o sé G. !t~hllllol Ho1rt 1, "'ntlo de 
tbr I'PgU1a:nC:ll0 a }IJÍ olu OI'O,:UoOcOt I 
olc 187~ . q ue a:tJt·uva o impos:.O em 
'l"~lH:\11, ~-tabelecendo quo elle fosse 
co\IJra•l·• s bré u l,ittuido, uuteuolo:u 1110 
ol.,v .. r ol ar _pr.I ID!Itatnllnto a~ i thtruc-
çJu·, p H'J :10 a ana tcrtu ~s ta •·a t•C!•tleu-
Lc :tu a~casào olos (IU•Iuros geraus; u ne~
L•t ~outitlo dlri~iu•.ie. ~cguno lo Js tou itt · 
fo111111 1•! ·, nu i01p0ct0r thl theSJUraraa, C 
o:S ~·~ l'"r su 1 •·ez onteooleu-se com o col-
lect .r olu SaiJ~mi, clizunolo-lho q uc não 
tnH:t>SO oi:& eubrao;& d , impu>t •, c iU 
,,u·outu t.â , p.tl'llS•CM 1laq ua as iustru~.:
çõ :~ t cgulaauentare~ pum es~e fim ne• 
cu•·arm~. ;\s•: uo c .. n.ut·vur.ttll·"u as 
c·•U$oS ,,.; au tiro 1la aolmtn Straç \n du 
:O t•. H. H trt.a e duraotd a \lu Sr. P . ado' 
l'imcnlel. 

Vw,lu a Jecisãu tia a:sJm b11la geral 
qu:uuln se auhav.. na 11dmituatraç:lo o 
!;)t·. nnc;;o Saul':\ unu, S. Ex c. orJa:-
hOU qu~ se pt·uceolesse á coiJnauça do 
I :n li•••• o. 

Ne:SS3 o,CCI\Sido, Sr.;., ja a co:npanhia 
rio ll •Jt ro V lllho eru d~ndur:t m•s co-
fru< l'ttiJiíc" ' tn :I IS da quaot1a tlu 
:c!:6SJ$U~I3 r~is, com •1ue depui~ entrou 
para ell<Js,com • cuusta do tahlu n. 1;35, 
tm,mrl&nci:l tl•il:• tio imJluSto '"' t : ÍLDt!:l· 
t re dtl Julho a Setumbr" de 1878. 

Agitau·lu·S•), digo eu, no~am«n to a 
cobrança do impost•l, em •·ista ria deci· 
l!.lO Ju guverno geral, f. z o collcctor 
d" S1bará ool'a lul:~çiot c tr.1tou do 
~xccultl a. 

A ~:o.npauh i.t , ontcndcndo qu'l esle 
calculo ainda era exagerado o oncer-
rav .. u tne~mo vic:u, l'olu qua l tinha 
datln declaraJa u ullu u 1. • a~.:ç~o iuten· 
t .d.• cuutra elh, rucurr~o dthta 1ub· 
ç4u do Cllllect.Jr p:1ra a thesouraria da 
r .. z.Jnd.t: a rlirector ia, nccitali'10 a oub 
du c:ttr .. cção ola cunpanbia, d~o provi-
meutu un recurso e pngou elln (a com· 
p:mhia) 12 0~9$ü74 rs , como const .. Jo 
1ul:\u u. 149, uppeoso ao~ au tos de 
U M11 2. 0 !!XCCU!,'lh. 

Com est • 3 • pre~tuç.t • veio a com-
t•anhb a uutr .ar, ~tê mo'ndos du 1880, 
cum a q uan tia tio 29:933$300, pr...ve· 
nioute tio imposto do ouro. 

U Sr. Drumonci:- J.t devia ter en-
tr,.•lo com pe t•l •le 200 con tos . 

O Sr. '.l'. da 1llotta:- Eu quer.> qae 

v' ll:Y.c , o tlom •n •tre, c·n vi i la tJ,, ha· 
1ançot t1.1 co •• p•:•hia. q111 nqui &ouho. 

O Sr Drum.:Má: -Esse~ ' :\J nU!· 
raclo , . 

O Sr . T . da .lfolla:-V. Exc. n;to 
I"' la oltzor q ·1e o; b:lluuçu• ~ao a I tora· 
tios, ~u:n :1pro•ontar um •q•r •va. 

t) S1·. X -1/a Veiga:-A t•r .•pria 
c •mp tnb la f•lr11PC8 a .prova. 

O S1•. T . da ;lfolla: -A prova olo quo 
n:\0 hu sunt~lbunte nHer •. çlo ê que, 
ncs:c ;J . • pag uncu lo foi to, u .t:r. cltJria 
olu fu1.emla pref\:r-tu . u balt1uç 1 nprc-
s mt.t•lu ,reht o:ompanhiu ao do cnllector 
olu Saltarã,pes..<ua alíu~ a quom CO:J>i·le · 
rn o de cujll caracter furmo muito 
hum conceito, (IOrom que, entretl\Oto, 
nil • tutu "s dalus c elomcn tos nec J:Sl• 
o·:os pJra fazer uma lotaçàu c:xac~a. 

:'r~ .. a comp>_nhia n;to tem negado, 
ne " •tuos rea·à.n";;"r a apru~eu tuçâJ ''" 
:.~~ cs lavr •. s an ag·mLII fisca l. Nâol p •SSC 
dar t~s:emunhu pJ~>oal tl' i>so, )'Orrtue 
ndu fruquo:a to o MurroJ Vclhn; sou, 
i'Orom, iolurmntln dt! quol a companhia 
tem franquuarlo seu; livru~ ao collector 
vam cx.nnau.al·us. Mas, tleste mesmo 
fac tu ~OJ c olligH mai-s unta r.ml•) olc im• 
l'"·sll•ili•la lt! olo cullecror a9resontnr 
u 111 b.alanço exact •, e u que a escriptu · 
r.oç:\•• du companhia, segundo SJU a.in-
11 .1 111 form•do, é fd ta em i ngle1. e por 
u:u ~y$hlma tt>d•1 mercantil. E V. Exc. 
b~m >llb~ quo em gora l os nossos co I· 
1 :c ture• rulu eslà•1 hnb11i t:.dos pnra pro· 
co lol' a um exame comp\et\1 e e:tllclo 
em cscr ipturaçiiu ' des~s or.lern, feitll 
Clll inglH • 

Orn, d o colleclor na:o tem o~ ele· 
meulos necc;sari••s para apre$euta r urn 
b.t.1anço ~oguro e infallivol, rnuit" rne-
lllls ob: i;;açl!.u tem a companhia,que não 
jngn com diu b.ciro seu, mns com os dos 
ucduuistas, de quo ó ~implosmente 
procú rild•Jra; dé uut l't•gal -u, ~em t·u· 
plena certen d'aquillo que deve. 

O St• D1·umond:-O ' t·ecu rso é pa· 
gar o que cstà lptado edepoit reclamar. 

O St·. T. da Motta:- 0 proprio no• 
bre deputa lo ainda honl~m cen•urou 
a compauhh, por tdr feito uma rec1a• 
mnçllo cl'c>ta~; dis;e ,11uo ,ella, tendo 
pago pel11 i.mposto d~ ouro a mesqui· 
nha quantaa de 14 contos du rois, em 
que fui C·Jtlectadu, aincla reclama a 
reslltu:çãu cle~ta quantia. 

E porque a ccmp,tlihia r eclama a 
r e.ti tuiç:\o desta quantia 1 

l'ot que a fa zcn•h publica, c n vit'• 
t udq do aCCJrclão revis tr d. N,.,laç;ro 
de S. Pauh1 dec11'hio da acçao. 

' • l •• • 



O Sr. H. Sales:- Accordilo iujuri-
rlicu. 

O St·. 1'. da M olta:-Eu n~o me 
juii)O competente para ajuizar assim da 
doctsdu da Relaçau de S. P11ulu ; rues-
ruo porque , lendo o accurôdu, vi que n 
sua ba•u o a seguiutd: que, nau po.Jehdo 
a (ar.en•la pulilica usar du prrvtll!giÓ 
execulivo, sem ter sua iotcnçau d .. -
moustrdda de dtrtnto u de fncro, e nâo 
se podendo considerar como dcmunstra-
ç:lo dessa iuteuçao a srmplt:s lut .çao 
feita pelo escr vAo da corlecturia, a 
mandado do collector, ju lg ,,·a rlu.ca-
bitla a acção e, pul'tliiiiO, annulrava o 
processo to lo. Ora, nlo s~• cu ruo se 
possa accu~ar de injuridlca esta de-
citll•• 1 

Assim, Sr. presidente, pagou a com-
p•mhia o• impustus , na tmvu•·uurcia de 
14:228$000, relatiVos llO trim~:stre de 
Abril a J uuho, 1.• em que f,,, execu-
tada a lo·; P4f>••U d,pots ~:U83$6SO re1s, 
r ebtrvos uu traoe.tre tle J ulho u Se-
l embro .Je;te annu e, ttoal meuw,a 20 de 
Setembro de 11!80, cum•• cou·ta du ta-
la\o n . 149, png •U 12:0~$ll3 l pelo 
ouro extruh1tlo nesse t r ·unt~.tro. 

Do Outubro d .. hs7!!, puts, até Junho 
do IS!!U, linha a comp.u rlua pago o im-
posto que lhe co~putra pagar. (Não 
apoiado do Sr. Vetgu). 

Mas, Sr. pre i.teute, pela let du or-
çament.l de h!7!S,o 1mpo ·tO fu1 mu•la•lo 
do bruto para o ltqui.tu o, de. llSSI l'ara 
cã. a cornpanh1a nau tom tulo lucro~, 
tem tid•J detic1t. 

E' racto notorío, derivado de ter·S9 
ô iffi cultaclo muito o \rablllho, om rasao 
da pr..rund1dade das m ~~~~e du lut a-
rem os trabalhadores C<JID a romoçã.o 
da agua, que a~ to ro inv!rdtdo. 

O :St•. Druncond: - A118Sar disso, 
tum dado drvcdt~nrlos. . 

O Sr. 1'. da Motta:-A. companh1a 
dell um divttleodó, ha JlOUt.:O torupu, 
em Lun·lre,;, ern 181)0, suppuubo eu, 
mus (oi pela seguinte ··~~tl.o. . 

Tirantlo a companhtn ouro de ma 
qualidade, porque o ouro do Morro Ve-
l ho não é de grande to~ue, tanto 9ue 
nAo dá mais dt~ 2$600 a 3$JOU por Ot~
\'a foi t~ntret.uutu. e~te uUI'O veud1d0 

I I •<><>00 em Lomlres a ".., rs . • 
Aleu1 tliss••, t iUbJL a comp~nh1a em 

um IJaucll de L·•n•lra" a quau tlu! supvo-
nho que. de 1 :60.>:$000 em rlttpu ít '· 

Este deposito rtrntlontlu J uru~, e ha-
\"end.> em !Andres mullas quu1xas dus 

equenus acclonista.•, porque a com-
P aohla deixava de dar dlvtdeullo~, 
~o mesmo aemestre, em que · t 1uha Vo!D· 
~hdo 0 ou ro D& lnrlaterra ' 5$..'-'00, oba., 

mou e lia os juros deste deposito, éeunio 
no dinheiro resúUánte ·do ouro e re-
partro pelos accioolsias: .. 

o&·. Pafa:ão!- Coro a renda do ouro? 
O :>r. H. !Sales -E~ta op:~raçau é en-

geobusa. 
o :)1•. T . da M olta ... deixando para 

• • lançar á conra do &~mllll~ru ,•~u•nte a 
imjXId.aocta de uma mach10a da grap~e 
cuMto, ~ue comprou para o ettabtlleci-
munto. 

H11veodo grandes queixas ~os mencio-
nadus au:turn~L&S ·em Luotl rel!, ' nlã sa-
te:~façl.u, e sentiu es te d tnheiro da com-
paotu&, alo tendo ella necesaldade de 
f11zer saques sobre Londres, a~sencou 
em t,livid11-o. r 

'files slo as noticias que ~nho desse 
dividendo. 
Ultimamen~. Sr . presiden~. a com-

panhia. como j a t ive occashlo de dizer 
e consta 11e sua 6$Crlptul"llçio, ntl.o tem 
tido li& Ido algum. Alem di~. nlo é pos-
sl vel que e lia deixe de ae oppor a <r pa-
gamento do Imposto tal qua l é el:lgldo. 

A lei de orçamenco ui\Jmo rettabole-
ceu o imposto de 1 % sobre o broto, 
a utorill&ntl•J a companhia a pagai-o ou 
em tl1nhel ro ou em ouro, a raaao de 
1$000 'a gramma. 

AI lega a eo•OÍIJanhia primpiramente 
quo a lutaç3o desttl imp<~.•to• dove ser 
f~tlta nesta cal'ital. n' I"OJtarriçao de 
razt~oda, que dt>põa dos melhures lll~io•, 
de tol\i8 11g .. otus d.u que a c.Jllo:et..r ta 
de Sabarã. 

O :Sr. X. da Vciga:- A compailhia 
é quA dt\ a bitola ela 111 roJOtt·luç:Lu. 

O S••. T. da M ulta:- N •O é isso, 
meu collega; a cuwpaull•a qu~r pa-
gar, mus quer pagur só aqulllo que 
deve. 

Supponho que em par te ulguma do 
mun•lo haver& um só iotl .vt•luo que 
pugue uma conta que lbtt é upresent.t-
da, ~>p.;c:alrnenw por in•livitluos in-
teros•uolu~, sem ex •miuul-11. Eis o que 
a C·•mpourhnl quer. 

O :S?·. Drumo,ld:- 0 que ella ·quer 
ll ntlu put;>~r. (Apoiados). 

O Sr. T. da Molla:-E~ segundo 
lugar, Sr. pre;ideute, allega a com-
panhia que, ten.lo depositado na the-
sourarra de fazenda a quantia de 
14:000$ , oue, em virtude do accurllão 
r ev1sur d:; kelaçllo do S P~,t ulo, el !a 
podA re~:lamar, peJiu ultimam~ontd,tra.
tando-se da arrt!CildaÇllu do~ te imJ"•Sto, 

• que huu vesffe c .. mptlusav4·• nu paga-
rnen ro da divi la, ou entao que a t he-
soul"t\rin o btivesse autor• ~'~tÇilO pltl'& 
entNg.r-lhe e.êsll qúa:!tia. N.&tla dis:so 
tem ~rtlo att.ondido até 11 g••ra ' 

A cuaupauhia ultimamente nlo ~ID 
dado saldu1. . ' · 

• 

• 



• 

• 

Restab~lecido o irnposl<> ;;obre o 
brut ,, c lia n 1\ega olp ~ó que tueu el. -
uheiru d " I'Oi h lu nu• cofn:a da p o· 
q ucia, <:~1m·• ;e inda q .1o u im[IOStiJ qu" 
f ,, lauçau .. •·•brn o li,. llo:vu ser pugu. 
ttU Ú. rallll" .lo 1$. a graniiDil tio OU-1'0 
' u ou pruprio ouro. 

De :r: amda quo. ·uno lho•c IDY 111 all;o· 
l oll!ment o: pag·u· t•m · •. ur...o, p ·tquo a8 
c.uupanh.;~s de tn ituu aç4 • 8$hiu eua:to 
~ujo t .. s au ruulJ,•, e ulfll.:kva ·uoa te lta 
muito furt ' de ou a·,, ·u,, Murro Vo~ lh ,. 
Ou aorte que, ~i 11 C<>uav11ubta tivor de 
!:azur u VllgaliiOut • do ""V<~>Iu uen 
ouro. uunoa 111111~ teni .ut:cwsta.J du vt~
r ifl.:a•· , j 11 uu rv •1uu upptUOCJr 1111 1:11'• 
cu•nvisiuhaut,;" é fue Ullu uu J aquelle 
quo e lia tio., em j.mgaem.mt ttlu imvo$l<l. 

All~g t am•Ja que, tJI,.vaJo u ltupu>lll 
a l$00J j.o•· grameoa, ha gran lo vre-
ju:zo jlllr..t dia uu l'll!r~& touut.J em dt· 
obeuo, l' ·rque, teudu S!du t:l~v~ado 
vur lei O imp t~tu SObt·,, Clldll gratu:ua du 
uuro, 11"' e-$8 entoudolr -: c;ur ... de let- , 
o qual é, !!Uppuohu eu, dd 22 qutla -
tl.•, a•, pas:i<> qu11 u dl)· Mut r..o Velllu 
.! tlt~ 15 uU lO. 

O :Sr . H . Sales:-Ahl u a J,emblca 
é qU·J d~•c eoteud :r, o n<lu a CI)WI'~
ulua. 

O :Sr. T. da M otlu:-A co:up.>obia 
n:lu ~djtutll. i>OÍ1, rucusadu li pagae· im· 
P' tos t~o ob,niu:nlatndu td .... . 

O Sr. X . da Veiga :- 'l'.,lll••e uega-
dJ •em.rà. 

O Sr. T. du .llolta:- T"'" pago ju 
pertu de ;jQ:OOJ$00:>. 

O Sr . X. da Veiga:-D<Jmantlant.lo 
pela l'u$t tuit,;.it• . . . 

0 S.-. T. da tllo/ta:-E COlOU u;lo ha 
de deena'ndar, si ulla paga com diubua-
ro tlot que e simples llevu~tlaria, diuhei-
rJ de ói CCiou i~b~t C.JUII) h..t Vuiii•IS ue 
UPg.u·-111<~ n4t~ ~ô o tlir<il., de l..tuÇ.tt' 
mau de tudos O$ me!u~ vara uao pagar 
mais uem um r.,al t.lu quu aquillo quu 
fur llu\'i lu, comJ m~s.uu c~.u rigoruso 
duvcr7 

O Sr. X . da Veiga: - 0 q u'e é exactu 
é que esta teJisl.eucta a 1 pagamento llu 
tull'u .• tus na vruviucia só su da na 
c •htpuohh elo M.,rro V ~lb ! (Apoiados). 
TJJ:i. as offi.;iu.8, por Jlcqut~ua-s qud 
aejllo, pagão st~tll relu~:laucta. (Apoia-
dos). 

() St·. T. da Moita: - E.e potlia ldr 
os llalauÇ.J$ que aqui tuuhu u quo Úd· 
m<ln$trdu li Ud a cowpauluu, u:l.o ::ó no 
l'"rir,du do unpu~tu a..obre u brut!:, coauo 
eubr11 o liqui.lo, t~m t .d..o S..tldvs u du· 
Jld t •; UIO U fi&Ç I para U:lU fatjg,u• & 
at:eu~:~ do~. culles u Oa deli11.h 

• 

"B''•ra so têm augmcnln•lo, porque os 
tra llnlh:>s t ~m-se tnrn~tdo diffi.:olimo~ 
na 11110 t 1st•• é facto, quo pode ,er at-
t J>I.u d~ por todo• aqu•lles que cooha-
ctm u m111a do M,1rru Velbo. 

Aa .im, Sr. prc~iduu td, l' ê ·SO que os 
14 cuuiO$ o~lau tn, pdenuiramente pag"s 

·pcltt c ••11p.1:1hia, s.to •·olutiv"s ao I. • 
poJr o lu, isto e, dos 4 % sub•e o bruto; 
o 2. • e a. •, isto é, de um:~ vez 2 co o tos 
e L:•ntu o •lo uutrJ. 12 o tant 1, sãu rc-
lat v s au 11erto•lo d\1 Outullru de 1878 
até III JiadJ tle l~. em que u ímpo!to de 
4 X for ~obl'<> o liquielo. 

l\tlu se po(i11 di~er, portanto. que 1\ 
compauhta tenha apresentado balallQ'IS 
rttlsn~ , allegandu somente deOci~s quan-
do o unpusl•l rocaho suiJre o llquttlo. 

O SI". Drunwrnt: - 0 que !O 1hZ é 'Jll6 
llltn llpru:Wut..tdu·balaut,;.t$ du 11111Sillo s"-
llltl~trll d di)S IDe.iiiiU~ I i V 1'0$ i D teil·a-
108Dte di verg~o tos. 

u ::!r. T . du MoJ.ta:- Explicarei eue 
facto. 
A~si ru pois, tenho sobt·e eJta questão, 

coosidel".lda debaixo Jlu~ d•1us pontos úu 
vista, legislatiVO 11 Ju•lh:lu r ío, demon~
tritdu que ullu tem havltlu put· pal'le !la 
companb•a e:l!'a U\ll'"~•çi!.o ~ystematlca 
ao pllg<lmeoto •lu íuepostu, 

os,·. X . !lu Vetva:-N:lo apolado. Ape-
sar de :!Ua i llustruçàu e talento:~, \'. 
Kxc. nl1o tem CI)Useguitlu demonstrar 
COUSII nlgutlla a 1!.'188 l'dSV9ito. 

O ::!r. '1'. ela .ltotla. -Pasurei egora 
a \lar resrn$ta ao nobre depu tado que 
t.eu1 tratntlo da ma teria . 

(H a úlvet·sos apcu·les). 
O St·. T. au Molla:- Os nobres depu-

tado~ teem quer1tlu quo, n IJI'Upo~ito d11 
Utu so vunto, eu re~rJon.ta a todas a!l 
~b3ervações por SS Excs. feitas; vor 
ll$0 ootoudcm quo eu nada tenho llito 
D!J aeoLitlu de provar a nt~cessidatle da 
dimill!' tção d~te impo~to; mas eu julgo 
qu& us argumeot,s de SS. ExC-'1. é que 
uao toem procedencia a lguma. 

E' u~SIIt~ que o •r eu oubru cuiiPga e 
companbo1ro Llo baocatlu, o Sr. X. ela 
Veig.~, di~~e. em relaçllo ao lmpo~to do 
ouro, prlwelru, que a lei , votada des· 
de 1g7;;. nao tem sido executada . 
E~ ja respuo•J! a esta accusaç.âo, 

l .. udv no rula tun o do pt'dideote sob 
cuja adm'nistraçào foi foi ta e.~t~ lei, 
as ra ões p·m~ue deixou elle de sane· 
c.onal-a. N.1u ~oi se essa~ rasuo~ •lo 
ou nll • iutuirameute procetleutes; mas 
uito .e pu.lo negar quo ollus lllm multo 
de j u rhlica'l Mus o q uu o ao se pude 
ne~·· ~ é q ua, si e lias ndo >llu proce.teo-
tes, ts~o curre po Ct•n tll , nAo da cum-
pa nbi<~. du More-u V .,}b,,, ma~. tfe 'l'l'lll 
JUlgou nól.J Llever ~aucceunar a lee. 

l!:to .eguuJo lugar, lll:sse o nobre ae-
fU~J·J !iUol ost~~~ li&u§J• ~ deridot ~ • 



gr11nde p11tr.mato do quo goza a com· 
panh ia. 

Sr. pro~id onto, podo ~er quo existiio 
esse~ patrono~; ma' eu, co'in" ja dlise, 
n&o o:s conhNÇil; o q ns !lei é <t ue e3$1l 
comp'lnhi.t aofl'ro guerra crua. 

O Sr . X . da Ve•ga:-Pt~ll>s e[eitos 
88 conhece a cau<a: gran•le3 oscan· 
dalo• impunOJ, grant!o pat r11oato. 

O Sr T . da Motta:-:\iu eu j:~ 
tenho Ullrr,tdo 09 fiiCtnS, protCUranolo 
demonst rar que nello;s nao ha e:s~e 
e~can-ialo. 

E' muito poJtsivel que nilo tonba 
consegu do faze} .. , com bast m to ela· 
reza, por falta de lute!ltgeuci.&. (~lfo 
apo&ados). 

O Sr X. da Veiga:- E' p •rque a 
C/IUS! é mA. ' ·•" ' 

O Sr. 7'. ela M otla:-'\fa• õ tam· 
bem muito pos'!ivellJUól •. utro~s, dut t•lus 
de melh••r intclligeucia, o t nhlll Ída t ... 
do tul maneira. que tenhã' CllllVdRCi•1" 
os po.leroso~. de que st! Calla e IJUO 
eu u:lo conheço, e que estes protojllo a 
companltia C!lm torta a rasão e Ju~taça . 

A terceira accn•açao, que o nubre 
depuhdo foz á c:>mpnnhw, e aanda 
co·no rro\'3 da grdn•le prolecç![•l ole 
que ella g11za, ó que é oma C••mpanb•a 
de tal or.fem. quo Jll obtt~ve •lo g ... 
verno a susp~ns·\o •la lei, por me.o de 
uma simple< portaria, para n!lo pngaa· 
o impo$t:J, 

Sr. presitleole, não houvo tal sus-
peosan da lei por portaria .... 

O Sr. X. da Vciga:-Até consta do 
relatorio. 

O S1·. 7'. fl r& Molla:-Creio quo a 
portaria, ít que u nobre deputR•Io se 
refere, foi e:lqwlatla pelo Sr. M uaoel 
José G •me, 110 d•rect·•r da the1ouraria 
pr. •~>incial ou p?r este ao colle.:t 1r de 
S»barâ .... 

O S1·. X. da Veir d:-E' is~o. 
O Sr. T . da Afolla .. dizendo quA, 

estando o negocio ufl'I!Cto 'aos puderes 
geraes e tenrlo a ad ministraçllo de re-
gulamentar a lei de Novembro de 1878, 
' tuo modiHcava o impo>to, agunrrlava 
para fazel·o a decislló dos poderes ge· 
raes. 
~. A l~m disso, agitava·s3 nessa accaoilo 
no fMu a quest.1l11 referente :'t pr imeira 
vhnse do irnpo to, aos 14 conto~ quo a 
cnrnpanhia pagnu e que, flo tlmeute, a 
R ·l •çlln de S Pllulu eot.tndeu quo a 
fazt nda provincial nao po•lia receber. 

Ntl•l h11uvo, pur t11oto, susren:sAo da 
l &i por rneio de portaria. · 

O Sr. X. da Veiga:-llouve. 
O Sr. T ! da Motea:-Houve demo· 

• • • ..... 
• 

ra na re&ulamen taçlo da lo i, e porta· 
r ia ~'O cullecto.r de S aba,Çá,d.Ô\erllli~an· 
do quo · oAo procl!d1a,ae . ! ço.braAça 
o11.1to mtervalfo;,, p"rque ,n~o. ~e .,~ia 
s.&b,,r por qual da, duas leiS havia o 
C·•llector do fazer a cobrança: a de 
1877 ..c~t&va ro~vogatfa · po~lá ' if~ .t87K, 
estu oilo e:stava rel!ulaanéntadà. • 

Ó goverb•l pruvincial podta• h.gula· 
mllotal-a tii!S•le ~ugu, é v..rda le; mu, 
huv11Dd.1 um recureu para o:s p·•dert!S 
g., u.e~. 11nt nde u coa veo.~ieute eosj!&l',lU:' 
a dt!Cillilo du~te, para evhar um' :o·.n· 
flo.:to poesJVel entre ót poJqres pro-
vinciu~ e geraea. 

P ... dttru 0o1 nob•61 deputadOi&OCuaal-o 
apenu de alg:uma deroora, mu 1111t~ 
alvatrt! (oi rnuato proveato~IJ e P'•'li•IOute, 
por•1ut1 é motlhor' 'demorar o•o ~:uco 
a d..ci..to de uma maté'rfa Uo.,..'inip' .r . 
ta o te do que resolvet!a PI'I:!_C•p' \.lilli-
m.·ut '· 

O Sr. X . dq Veiga:-A lei do.orça· 
meot., pruVtuctal,que lll~,rava o qua.n-
tum do hnpostu, era de 187d ·e M•ntt• . ' çava a Vllfl•rar.·no 1.• •le•Jolho de lt17!1· 

> • t!utrotant•l,a pl.rtaria é de Abril d e'se 
ao no, au&es da 1eí entrar 8111 execuç!o. 

O ~r. T da Motla:-MtSja hstia 
a lu i, e V. lhe. s.abe quo 111l,a rot t ,. 
m11·la por rn o tos COIIIO interprec.at iva; 
aU p.elo proprio tribuat.tl tla Relaçâo. 

u Sr. X da Veiga:-A cobrauç& dé-
via $~r feita pela let ant~ri11r. 

O Sr. 'I'. àa Motta:-D.,pois passon 
o meo nobre collt!ga a formular a ac-
cu·s 1çii0 maas grave de quantas artlcu· 
luu contra a companhia do Morro V e-
Ih•\, i~to é, dis;o que e lia, para deCrau· 
d.1r os intere:!.SO~ da provincia ,.., toni 
apresentu<l • balanços Calsus e referio.se 
ao Jo trirn~tre de Outubro a Det.em-
bro do 1878. ·,. 

O S1·. X. da Veiga:-II,a tres ver. 
sue. J'o~~u balanç.•. . 

O Sr. T. da- 1\fOUa:-A explicação 
d't~:stll factu é ~.implu~. . 

A compan~ia nao dá, nem pQde dar 
no~ ult1mos di11s do muz uu no• primui· 
roj d1as do seguinte um balança ux~cto 
do ouro extrahido durao te 11lle. por· 
q?e ~ • p•trações a lh ado fuitas êm pe-
rrO\LB cor tos, ije 8 em 8 dias. , Exigin· 
do o collector de Sabarâ noj ultiwua 
daas ele D~zembro de 1878 c:. balanç(\ 
da comp•mhia, para p oc ·der á cobl'lln• 
ça d·• impost11, a corop •nh.a o nuau•lou 
~&S d9C~llf•IU que OlU Í& DClla a qaan: 
ttdctde ou cta do OQN extr .. htdo "-ao• 
me11'!l a parte ·~"rada, porq~&e • Pl&i-
m.& apur~çao sFria fe•~.até o dià & ele 
Jaaelro. • 

• 

• 

• 
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~"o Sr. X. da V"eiga: -Sotretanto, o 
,.PriineitO balanço Uj\o '141 :700$, o ~e
guacl.• 60 c •Otus e l.taulu ot o turt:etrcl 
7J co.t t·•~ a tanto; clu :IUt't J •tÍle a a.,.u-
r .. Qdo ,t ,·uux.o , m r" ul:,tcl .• dt,míuutç.lo! 

(:)Sr. T . da Motta:...:O •fttct,, é l'er-
f,ti,tumomte cxplccavcl Q t:tulo a co:11· 
p.tll'bia maud.ou eiS '2.• ,. 3 • bala11ç "• 
tiuba pw~do a lei ctnJ wu luu o 1111-
l'll~lu d., bruto par:! o ltquido; ras:lo 
imrttUI! 'hou\'8 d:1niuuiç.lu 11 :: quantum, 
a!JO ·ar do< IJ.t!anÇO I ~1<1'11111 exa~:tod; o 
pnrui!II'O er.1 sillt!JIII~IIIeiiLII UIU calculu. 
E<~ act:U$aÇA·• ele (a ldi• l:i•le tlcu b.t-

IIID Q cs ele via Sttt' ltcCJitlllaDbacla de clocu-
111"11 tu~ Cntn v r oba to rio~. 

.Ci) Sr. Dn&mott<J:- 0 11cobre olepu la elo 
-.lo ua docu1'"'nt"~ uciA u testemunho 
.de aua palwvt·a. 

O ;>r. T . da .Volla:-Nio du\·iJo •la 
palavra do we.u t:Dil11ga\ JII&S a~:~:u~çõd~ 
d .. tal lll'tllllll ,ó ~.. vulllllll a<;<~l lar I!Ul 
'fts"' clot dl)t:UIIIOn~ •l'r":wnllclus ao 
tt .c•Sll OX.tUlU )I:Ua J!UCIUI'IOO$ VOI'Íiii:Ur, 
pJI' 11111iu cht do~ I icln ll~LUthc, ~i elle>S as 
c cnfit•mll.f> ou cle<truem, 

O quth•ei é q'uo, f'ln r11laçllu ao tr i-
lll'li!Lro de Outubrn ct 01'7.ambro tle 11!711, 
o que ., ÇO•IttJtltllhht ~tOtrtna é ter ex-
trll h lclct at) I. <!a~ grau111111.1 tl U OU I'U, e UUiil 
fl·~tllÇ.Ilu, u quu LU •Iu .;.,l~:ula ua unpor-
~ocut. •lo a:!7:801!$080. 

Apc·.tseuta ue"''e perioJu, com.o de~
peza thl ext racç:l•l, a quantia de re1s 
2:;1 :-480$)()8, tlamlo um saldo ele reis ..• 
l0:3:!11$472. 

E•~ aqui 11 b:1lançc1 da companhia, 
a~•ivn;vln Jl11n '11porlnteo•lento, que os 
npbre~ deputl\•lus podem examinar, si 
quir.e•·e1n. 

O baht.uço apresentado pel11. compa-
nhia, do!pOIS do! liqu1da•IO U trimestre, 
é. poir, de 327 contos e tantu. 

I} s~·. Drumonll: - E o 1.'1 
O Sr T. da Motla:-0 I. • foi re-

mutli•lu au c ollector dt~ ::iab 1ni, tulO 
aoi tle c1uautu é, nunca mo vdo âs 
nulos. Mas u:lo f i por u,se que se foz 
a uXdCU Ç.J.o, por CIIUS~guinto, nenhum 
pr11juiro podia dolle wr viuolo A pru-
Vtncia; u cobr&nça ftJZ·>e pelo lcala.nç<~ 
Rpru6ent.ado p ~~toriormente o que a 
r-·II•!Ctoria deu como cnct 1. 

1Jissc <~inda o nulJrc deputado que a 
oomp.tDlua, del'ois do l~tr empregado 
outrco$ ~~~~!"'para ~urtar·se ao p~g•
mento d.• unpJito, ttoba so . ,le~bc a~o 
do ngi tar a !jUCSt:lo do CllOStl oUCIO:Ja lt• 
darl11, quo. ttlo ast:P. que fui doci1lída pelos 
puc l.,ros gcraor, c~e10 que am .ISSO. 

Sr pn-aidou te, esta quo~!.âo ele lega• 
l idad01, do c •:1st t ucitmahdade do im-
p.c.lu fui l .. vantad.t pe:la cumpauh1a 
cl~ll que se tratou olelle. Ainda ma~, 
tU~& ~e lwl"'z, ella occorrcu aos prus1-

dvntes da j!l'ovincla qu:~ tiverao de 
S.ID.:ciunar as pl'imeirn.s luis feitas por 
03ta C..t>:l uecS ·e scat:do, Sd:ulu que um 
•lt~: xou dd' s.~occiuuar uma d8S.!I.J$ lei~ 
e uu Lr.J. s:~.n.:ci una1ulo-a, n:lo re;;ula-
moutou u. 

Chcguu1 fina lmante, Sr. presidente, 
nu ulttmO po.cto, e:n que o nobre Jo,.u-
tadu fez ~:onsisti1· :tuas c.m~ura~ â com· 
paobia. 

Dis·o S. Exc. quo tal tom sido o ar-
ruju d 1 1u c •llll':tuh:a, taos as ann:ts 
dJ quu tem l:tuç.tclo 1nllu, t(U9 cb!'gou a 
iu u: t·• r me.ub:-.,s dc~t.ll cua, u que 
a rtinn .u o :wbr11 tleputaolu, em coul!e-
qullncitl du uu1 ar&ig • publicado om um 
jul'nltl de Londre3, em que dizia-~e que 
mcmb ·us llo~la a.-semlllutt ~ustentav:\o 
o itni'O•to do ouro, porque er4o asso-
c .ado , aos arrcc;·tdador~s. 

Sr. t•r<~>idollte, "m pmuoiro lugar, 
eu uà" I'V:IOO admiltir IJU.e a cvml'a-
n h ia d • Morro V.,) h o $Oj:t respnn<a vel 
p•cl' um nrtigu a:wnymo publicado em 
Londru!. 

O Sr. X da. Veiga:- Q11em em Lon-
dr~:t palclw..tria :.r,tgo • a respeito da 
Cco tnpauhi..t llc1 Murru Velho, seoao a 
p.npria ccttHpanbia1 

O St·. T. ela tlloila:- A diroctoria 
dtl.11t' companhia e:t1ste em L·•ndres e 
o~ seus tnais importautes acciooistas 
tamlJem IA rc~idem; lá eotao os mais 
iutarc$s'tolus na queslllo: qualquer del-
los IJII•Iia ter essa idea. 

Mas, alem di;s 1, esse artigo, escripto 
em ln;;bz, podia nllo ter si'do traduzi-
co com exa~:titlao; e até mo coost..t que 
n cxpres:llo alli empregada é-amem-
IJe.·-, refcrin lu-se a um membro e n4o 
uus 10embrus da assembloa. 

Vozes:-E' 11. mesma ~:ou~ a. 
OSr. X. da Veigu:- A nuemblea 

foi in•ultaola no p••Sillo.l tle~se doputa-
do. (Apoiatlos ger(les). 

O S1·. 'f. d<~ M olttl: -Nao digo que 
o aut 1r d\1 artigo liZ&JSB bem. mas u4o 
salJomos q ue:n é, nem podo mo~ a1ber 
com que fundamento o di ~se. E m todo 
caso, ndo se dirigiu á asson:bl81l e >iln 
a um de soos membro!; alem d'is•o,nio 
cituu nome. 

O S1·. Paixão:-Foi peior. 
O Sr. '1'. aa Molla:-Na:o so pode 

c"ufun•lir a colloctividarlo moral com o 
individuo, pur ~sta formu.. 

(1't·ocam-se muilos apartes). 
O Sr. X. aa Veiga:-Entrefanto, 

em hunra de~~e membro da asscn b:ca, 
a quem se r , fere n Mt'go, o q uo é meu 
advorsario rol·tico, eu d ~claro·· oa .. 



que lí uma carh a ellc dirigida por um 
repre>~eotaote da compaoh1a, em que 118 
lh J ofJ:Jrec1a 11uduzmuute uma gratill· 
caQI•J para conseguir do collllt'-.r do 
S•b:uA C8 · lO$ {nur~! (Apoiados). 

O Sr. T. d4 Molla:-Km vruudro 
lugar, nio se., OlHO ae podo atfirmar a 
quem SJ refure es:so artag·•i •11i quu se 
tem querido C.zer appli..:açto d't~lle a 
certos e determinados úeputados, porem 
nlo po~u ~aber quem é ljllO o iudifi· 
duo que o e~cravt!U teve em vi-ta. 

O Sr MfJdeslino -Mu V. Exc. po-
de approur o procedimento da com-
panhia, escraveudo essa carlllf 

O Sr. T . da Molta:-Mus foi a com-
panhaa ~ 

O Sr. X . d4 Veiga:- Represeotante 
dclla. Foi vista 11elus Srs. Dr~~mond e 
B. Fortes. 

O Sr. T . da M otta:-Nlo contesto 
a exhtencia da cu1.1.; cuu~to que 
fosse uuturi$ada pelll cump•nhaa. 

Eu1 lho, Sr. presadeute, 11 comp1nhia 
do Morro Velho é 11ho, n4o o• ta UM, 
porque eu sei rt-speatur as intenc;ões de 
meus collega~ e oduu certo que ellu 
alio purissarnas, mu ê alvo de gt<er1·a 
encarniçada, e os hourad·•S deputados 
terilll ro~cub .dv J.UU itRs iuformações,qutt 
nao currespuodem comt~letamente f1 
realidade d .•• cousas. 

Eu, S1·. presidente, tendo dado esl.ll 
lige1ra rapu,;ta á parte do discurso tiO 
meu nobre c olle"• e amigo subre e.• ta 
m11teraa, na qual fica tatubem cumpre-
hun·lida a respo;sta uo dascurl\0 do nobre 
dupuLa•IO que hont~m fll.lloJu subru o wus-
mu llS$uaopto, o Sr. Oaumuort, passo a 
aprlllent•r coao tuda -.fr•nqueza e ver-
dado ••8 motivos que me lunnlo a to-
mar p.11·te nt~stll quttbt1o. 

V. Exc lembra-se, Sr. presidente, 
quo ha 5 dia~ eu tive a honra de man· 
dar â mus11 um• r.~pr·eseut•QllO, Ufig· 
natfa pua· 216 cid~&dllus da~tiuc ta.aia.uos 
d11 3 dos an un1capius que compõe o cir-
culo que 1enllo a hourll. de rt~prel!Ontar 
ne~ta .:u~a. 

E.sas assigoaturas partem, Sr. pre-
sidt~n lt!, tio cpro~ctea es pUrl$$iloos de 
aauboi os la• los polít1cos ; s&o dtt autu-
r lclattes judlcían11S o pulaciaes, verea· 
dorus uegocaantes, fazenduiros, que re· 
prese~~lo no sentado de uma dimanui· 
ç'lu qualquer de~te impoo3l , purquo 
o.te lmJiudo, Sra., ni antlulr dt~ uma 
mtueara pr.,fundo~o liObrt~ U• destan .. s da 
zuna quo elle~ hab tam c que eu tenllo 
~ hunra c\e rel're •t~ntar auuitu hu.uil-
domeute nosta casa (lt40 4~/ ... 

Yo.re•:-Brilhantemlln&e. 

• 

• 

O Sr. T. ela ,l/o4la ... vai inJluir po-
tler. 8.110\!Dte, porque a oom.,anhia do 
!\torro V o~lh'o, euj" traoaeçõds eu co-
nhtiQu de lloJUcia, espalha em uma z.,oa 
vobrtt, como t! aquulla. em u.ua zoaa. 
ond.t a nuMa mo• ibuud• agricultura é 
q nasi que a uuica indu .tr.a, qu•cntia 
supJrwr a mil ' conto:s aunuahnunte. 
&scuu di$to informado pôr pes~ lldot-
dign.u ; aqulllla llUmpanhta dA inte-
res.e a q ua ·i todas as cla~$8S aociaes, 
&Oi fazeu.tala·os, p •rqne cumpra-lhes os 
gttnarus e p •r b11os preç.Js, aos inc1i~i
duus de mudaaoa fortuna, porqlle com· 
pra-lhes 1uadetraa e p•ga-lhes o nar· 
row d .. U.a; ê o ül, em fim, !s claa>JeS 
momos favorecidas da fortuna, porque 
aceita como trabalhadores o~ que a 
ella pertencem o pag .. thes pontual·· 
meute o jornaL 

Ora, o imposto estabelecido sobre o 
resultado bruto do trabalho, V. Kxc. 
sabe que nlo êo m•is aconcelhado 
pelos principio~ da aciencia eoonumi-
ca, porque v~~.i J es ar u1o propriamente 
sobre a renda, m~t~ é uma contribui-
Çilo lançada direct&ment.e 811bre o &ra• 
balho, d" sorte que muiba veze:~ o tra-
balhadvr h11de pagar até o proprio 
pru~uizo que 8111J:re. 

Kitas ll4u as unicas ra•ões que me 
det11r•nin1to a propor a diminu.çto d-
te imposto, e ne$se sentitlu offurec11rei 
umà emenda opportunamantc. 

Sai a :10rle que a aguudll, mu, ofl'e-
recundo-a e apr8118ntllndu com toda a 
rrll.oq ueza n~ rli.~ÕuS pela• q uaes enten•1 do que O$t6 .mpu.to duve .er dimanui-
dv, t.Juhu cumprcdo o meo dever, com 
grll.ntle datficuHaJe, é certo, putque 
tuuho até me &part~tdo, ne•ta quesulo. 
dtt amigo•, a quem muito preso. 

llt..a, Sra. , quan·lo eu nao tiver a 
coragem de cu1oprir o m~. dever~ 
·aq u '• am bllrn no m .. io du maiures dif· · 
ficuldada1, terei b3sLaote iseuçto d& 
espirato para n&o ped1r e parll. oao· 
aceil.llr o vo1<1 de u10 só de mi'O• cuncl-
d•dii•S. (Muilo bem; n~uito betn). 

A di~Ud/S&O Uca &doada p1lla hora. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DlA. 

AI oá,l{lcaç4o de conlractos. 
E' approndo em 1. • dlllcuss&o o pro-

jocto n. 264, que autorisa o governo a 
modificar os cuntractos celebrados com 
a companhaa Uola:o M.inelra. 

Tfleatro de S. Jo4o. 
Entra em 2 • discusslo o projecto n, 

72, que autorisa d0$peaas com a cen-
clu~ao do theatrn do S. Joio d'EI-Itey. 

sau lhlos e apoiados os segnio&ee acW.' 
tlvos. J • 

• 

• 



• 

N. 1. . . 
Fie\ o g •verno nnt••risa•!o n conce•IP.r 

& qoínnt f:l dfl 1:500$ CllnlO IIIIXilin a 
c;on• trn.:çl•• •19 11 111 thoatru na çilh •lu 
Pat••': rP. v11g 1•l11' a~ •hsro•içO !S orn con-
trarln 

Sala ola• ~e~>iJd<, 0•111 Ou Lubm '''' 18R?. 
- Jl . .Su.les. 

Olfur~t~·o .:<nno .ulditho :111 prujeclo 
o. 72 n 111'\tjecto n. 4J. 

Sula llu 114fl!l~Õea, 6 ole Outubr.> •le 
1882.-A . Cesarro . 

l~nl!<'roa•la " •los.:ul!S:lv, ú llf'pl'ol·u•lo 
o pr.•jectu. 

Scguin•lo·~e • •I is;us-du dus ad~iti v .. s, 
F4!11 atobJ< apprunulnt~ e pU8<11 o JJr u-
jecto u a .• ,Jiscull.•iln. . 

Trunrferencia de (uz~t. 
Eu~ta um ~. rlos;;n·~4· • " t••··•jt!.:t>o n. 

10, qu" t t~tn~r"' e ,.ara a fn:guuda lia 
culll•lu ''"Eu L r o Riu~ a fazenllu ti~ Jc•sé 
Jua•1 uim V i eira. 

S lu I dus u apoiad•·S us 8(•guintes 
&doJ l •VUS. 

N. l. 
Ficllu do.•mPmhratl11s da frpgullzia du 

P ic•la•le, torrun tia Lfln puldtna, e ir.cl'ir-
por'l•la• a de Catuguaze~ a• f•olenolas 
do" cifia tl:tu• l'url ro Anluni·: Fur tado " 
Dav1d A I v o~ Ferrei ru: r.,vug~tol:ls as 
dispn>iç.Je• em cnntmrin. 

l"a!n ''"' ~o.·~Oe~, O rle Outul11o do 
18!1! -M ,.el;snhn. 

N. 2 
Ofl' r.•ç.n c•unn ad•litivu o pr .. jecto 

D. :·M) 
Snla da~ ~PFf.Õ ·8. 6 de Outuhro de 

1882 -T. da Motta. 
N. a. 

l•'icl\ tran~fcrida para a fr egu zia 
de Snnta Mari11, municopio tio 1tnbi ra, a 
fazentla fio re•itlencia <lc Ant•mio du 
Maranfi~t Cabral, ora pertenclln to ã fru• 
goPz:n rle Antonio Dins·abaixo, rtn mes-
mo munictpio. 

Salll das sc~sõe~, 6 do Ou lu h• o do 
1882 - Drumond. 

N. 4. 
Art. Offero ço corno nddttiv,, o se-

guinte-
P rojeclo. 

A 1'1. t:icão por tenccnrlo a fregue-
zia 1lo S:lnla ltita do Sapucaby as 
cba~ara~ e si tios portcnccn tes aos ci· 
dadi\n~ Jo~quim Candido R·Jdrigues, 
Jo aquim olos Sanft s Vianna, Luiz da c .. nha Pin tn Junior o M.nuel Gome.•; a 
fazc·n•la d1.1 ci•lar14u Francis;o ~lanoal 
da Pulm·•. o Po.~u · o d' An~a e t d?s os 
~~~ • ·wlures uqutltÍt tiO Sl•rr~•le pno:dmo 
& p voaçllo fie S R tn; r91'nga•los as 
cli•!"'•í~t em contrario. 

Sub. rla.; S(Wihs, G ile Outubro tlc 
188!.-R. da Lu::. 
Ea~crrl11la a discJ~~ilo, é nppr.tvn lo 

O fl ~11JCCIU, 

:;, .0 uiudo-~e a diJCU$São tins ud li t i· 
I ' OS, ~llo tu:i. s appruvados o p11~sn o 
pro,ecto parn 3.• tl iscussã ... 

Titulo <le 7l0rmalista. 
Eutra ttm 2. • tlil1cussao o prujoct 1 n. 

258, que auto:isa o guvu: no n man-
olar expedir liluln ele uormnlista :1•• 
lJfOftl>•lf l' u.unjn m lm Sevcri~tnu da 
SilvJ. 

li:io liJ,,• 9 ap.,iatlos . os sl'guintes-
A cld iti fiOS. 

N.l. 
_ 01f , , eço ~om•• adol iti vo o projecto n. 
:t3~ ü o 1JrOJt!Cio n. 181 . 

Sala das ·e~•óes, G tle Out ubro ole 
1882 -v. Gafe. 

N. 2. 
0U<Jf0ÇO COIIIU atJditiVOS ao projcc!O 

o. 25:; o elo n. 254. 
~ala das ~essões, (l de OutubrJ du 

1882.-M orelzsolm. 
N. 3. 

Olf~Jreço COIDO adrlttivn ao prt•iecto 
n '>'.r .t ., • ., J 

· """'O uO O. -•o. 
Sala JM sa•~iils, O de Outubro de 

lllll:! - S11nla Cecilia. 
N. 4. 

l~unes r,~.,·orcs à proft!s~ora do in-
s truc.:çllo (ll'omal'in do si.'X•J fem inino de 
ltajubá, D. Maria Sopbia Scbuman,e 110 
r•ror .. ssur da frezuezia tio Cor·rego ti' Ao-
ta, tio município de lntlaià. 

:)a la J •t.• ses~õ~s. O de Outubro de 
16~:!.-S. Ferras, 

N. 5. 
Olfereço cnn•o alltl itivo ao projecto n. 

:?55 o de n. 300. 
Sala elas sessGes, O do Outubro de 

1882. - Sever·iano de Resende. 
E.ncer rada a o.liscussao, é approvado o 

proJecto. 
::ieguinllo·se a discu"llo dos adtlillvos • s:lo appronllos 11s de n~ 1 a :1. 
Entra em discussilo o de n. ~
E'approvad:>. e entra eonjunct.amente 

em discussão a seguinte-
Emenda. 

Depoíi das l':1la vras- D. ~la ria Sophln 
St:human-diga-se-e em vista dos 
exame>~ pr8$l&d.lls na esco1a uormnl da 
Campluht~-9 supvr.ma-se a parte rc· 
lati v~t au profdssor fio Cr.rrego d'Anta. 
S. R Sala das srssões, 6 de Outubro 
de 1882.- S . Ferraz. 

Eucerruda n d.scu•slir, é a pprov• do 
o attdttivu Clltn a omeo1a. 

E' igualmente appr•IVII<Io o noldlti\'n 
n. 5 o passa n pr.ojoutu à 3 • di cot•sl·•· 

I nDer·sao da ordem ® ·dia. 
O Sr. Sanla Cecilia requer ~ue 

• 



• 1ejn inverli•l:l n ordem do din do nmn- • 
nhl, afim d.t que, em voz do requori-
mentol' ,~e •liscutlo os prujectos r.s. 17(1, 
231, 8, 2.>, 47, 103, 62, 2'77, 2õ~. 259 
e 3tn. 

I~' upprovatl!l o requerimento. 
Apresenlaçdo ae 'JWOjeclos. 

SAo li•los o v:to a impruuir os se-
guinte~ . 

N. 335. 
A 2.• commi1tlo do fazenda, ú que roi prc-

aento n rn , uorirnonto •lo prafouor aponoc.a-
do, João ~·oroaodet tia Silva Cftmpa.uma. 
tlediodo a oal.ll aaaembloa q:.e lhe mande po~
ll•r o Õrdeo•do aimtoloa correipoodooto ao 
tempo decorrido de 14 de Julho do anuo 
pasasdo at ó t6 do Abril do correo to aoóo. 
i:llll• om quo obt&•o a ap~>aeotadoria; 

Cooaidoraodo que 01 }>rofeuoroa, cujos 
oxoreícíoa do outponaoa por f&lt" do fro-
•tu~neín legHI , tôm tliroíto ~ porecfpç~o do• 
ort!on•doa, doado que e11a f~lta tio (rOIJUon-
cia tulu iGj devida ,; , culpa aun; 

Con•íderando que a poaição do profouor 
om nsd:t ruuda qu•ndo a e•doír:t, em ve~ do 
su•po•••· õ ".uprrimida; · · 

Cou•ídcnu•to qun,quando ~e dito :t• m~••no• 
ra•lioa, devo tl•r·IQ hH mosmu diapmiçnoa; 

f(' do parecer quo aoja alleodid"" preten-
çlo do aupplícanto, Kdoptando-.o o aoguin l<l 
projecto. · 

A U3omblca legialativa provincial tio i\.li-
nas Ger•e.s decrelll:. 

Ar r. uoico. Fica o governo autoriaado a 
mDndar p•go>r ao profouur a~ootado do 
latim o fnaocez da cidooo do Abaetó o orde-
n•do simptoa, eorrupondento aoa tnOlOI do-
corrido• desdo a datm do aua opusenhHiorla; 
rovo~adoa os di•voaiçõos em contrario. 

Suf:. daa.ot~miuuua, C do Ou.tul>ro tio 1882. 
- · Poi:t4o, J. P. X ooittr do V<l!JO . 

N. 336. 
A eommiuão do oatatiatiea, ,; que foi pre-

aonre " rcpreaeotaç4o do eamAra municipal 
de Monto A logro, pedindo" • ata auotnblca 
paro> •ar ~nncxndo ao ~oo município o terri-
torio comprohoudído entro o~ rros Tijuco o 
l:'aranahyl>â. pertencente ao muóicivíu do 
!'rota; o •lo pArecer que ••j• nllundida " 
•lí14 reprcsentoç4o, ndoptando-ao o aognío to 
projoeto. 

A aaaemblea logialatiu provincial do Mí-
nu Geraes decre:a: 

.\ri . uní:o. Fica vortoocendo no municí-
pio do Monto Alegre, doamombrndo do do 
Prata, o terr ítorio compreheodído on tro os 
riot T ijuco o Paranahy ba; revog•daa aa dia-
poaíç•loa em eon trario. 

Sat .. du conuniuüoa,ll de Ont.bro do 1882. 
--A. Zoc:1ria1,4 M. FaaistÚJO. 

• N. s.r.. 
A ftUOmblen logislatiV3 provinciAl de Mi-

ou GerAe. -dcoreta: 
Art. !."' E' o governo autot iaado a des-

pender t>oln vcrha--:•bru publícas--u quan-
ti• do um conto do reis coro os ropuru3 da 
ígrnja matri1. do ~aoto Au tonío tio l'írRn• 
gusoit, do lertno de lc..jubA. 

Art. 2.• Igual quantia, e pela moama 
verlJt, com n• coocortoa da lgroja matriz 
de S. ScbnlíAo ds Pedra Brsaca, do muni-
cípl · da Cbriotjua. 
!'ri· :!.• Igual quaolia, : e pel.- mo,raa 

• 

• 

- ' . . -rerbJ, ('Om oa urge o le.o reparo• d,. ig reja 
m3triz de s, Joaé do Pleú, ao muo ,cipio -<lo 
Pouso ·A llo: • • 

Art. 4.• . Fícõo revogadaa ~ dlapoaiçlleo 
oro con trarJo. .. ., ; r . 

' Sala daa aoa.,ões, 6 '{o Outubro de 1882. 
-R. do L u:. • ' 

O Sr. .Presiiknte marca a ordem 
dq dta .sàguipte, e liivauta ~ sessio. · . . 

- :t" . . . 
3.•, SE~SAO EXTRAORDIN ~~lA A,OS 

- 6 OE OUT.UiiltO IJE, 1~ •. • 
; PRJo.'iii DRNOIA oó Sa.' BARÃo os Coao·" ... 

:UANDEL. 
SUMMARIO. - Orfkm. do dia. - ÓrçameoÍo 

proviac1ai.- Diacortoa doa Sta. X. da Vei-
ga .e R Sale.. 
A's 8 horas da JÍQite, · fei ta . a cha: 

mat111, acMu-se prefilntes aS Srs, diJ:. ~ 
pulud.,s, faltuntio. ~ part:cipaç.t_o o . 
Sr. A. Amhra1 e llt'm ella c..s 81"9. 

: Won~.-l!lu, Paix!e· e ·Nunu Lage. .~ 
Abre-1>6 a se9s46::· · ; -
E' l1da e npprovada n neta. da an: 

roCil~ento. • ·· : 
> 

• • ORDEM DO PIA. 
Or.çomento prcminéial. 

Continu11 a 2.: di~cussllo d'l art. :1. • 
do. pr:·j~cto n. 283, ,qiJ'It ,Qr.Ç;l a ~íta · 
e Bu. ll despnza da vr·•Vincia paiá .o 
ex!'rcicio d .. 1883 a 1881 .. 

O 8r. Xavle•• da Velp,,..., 
Sr. prO•Id··nLG, de~empen~sndo-me do 
compr~mi~•O que· C••ntrahi. perapro ~ 

r n;;:wrbblea, vou elf~rocer á ·~• con.: .. 
s1deruç.to as Gloendas que furmulei; re-
latav~&uJenw à.s T<Jrbas do orçamento 
da rt~Cei ta pr-ovrncial Nellas se cun-
teem dive~s alt.eraçõe~. ·para mais e 
para mcno~, de c«~nformiiladá com as • 
ra·ilcH quo e:tp,eiidi nesta tri·bbnà, ra-
~õPs der1vuda,; dus algarismo~ · que ex- • 
puz o que serdu, no meu. cuncuito, a 
nlaltdu•lo mais , provavol dp :fa.turo 
exercício financeiro ~ provineia,quan, . 
to ·á r~:coita publica. 

O Sr . M. Fulgencio:-Apoiatlo, 
O Sr. D·~umDn~t:-~ao aJ•Oi•do. 
O. Sr. X. ·da Veiga:._A~ em •nrlaij 

que !ormulei, .Sr • . Presadeuté, lll\l a s · 
se~uwtes (lê). ' · · ·· 

Qullllt tuda.'l estas emendas, Sr. pre-
sidtmto, foram formulatlas de "aceurdo 
com os calculos que 6z, .ten!lu., em 
visla nllo tô a med:a do .trionoio .u. 
q u•~ado, rna$ ta miJem o cnlciilo da .re .. 
pt, rt•Ç4u de fazenda provinclttl. u·or-
çamento apre..oeutado pela nvbre COIIJ· 
massao de fav.enda e dlve~o.~ dadot 
quo so oont41rn nee dooumentos oiBciaea. 

· Ra, p·•rem, Sr. pre~idente, duas 
da.tas v~trbas,. as qlle ae riCt~rem "aos ~ 

. ' 
• 

• 

• 

• 

• 
~ 

•• • 

·~ 

• 

. . 

• 

• 

. . . ' 
• • 
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• 

irnp: sto~ do 3 e. 6 % s.brol <;1,1ortação, 
q dto 1 me 6'a.re~I1&1D ·~orçaJas dev. ida· 
IUO!Iite pela COWIDÍI:II\0, li'8ÍID COlllO 
outra~. 

, l'S.'\-·~~ a rO!!~que pn,pooho rao· 
\'em, otlu ' •lo nX~lf-!~o •.lo C!Jcuto da 
nobre cnmnu•,l1••, "'"" tiOr«iU"• cllftlu 
•li!l.'l& enllol ã Cl\AA e nra cnnflrmo, 
rreténdo'' no .. nlgu re~(l8Ctivu, aq uelle 
que •er:~• •obre a fliiUta. apre!ltlnll\r 
modlfloaQIJe>! quan'"' 1111 nutnl:ll'tl ole ge· 
nero:~ \ribütad••" e•qu~rro tu 1111 preç.• em 
Q!'8 . &tdo all l.avahlldua ce~IOllaTtiglM. 

o· S•·· Jl eM.Ilo: - E' uma nec.!<~~l•htde 
irnpreliCínJ i vel. 

,0,~•·· x. Ufl. VelHa -Límir.ar-me-híll , 
Sr. pr~hlenl.e,a &:ftlls llgeirall •·ell .. xÕtlll, 
11iorq~·mtan•l·• "• t!llliln•IU que rormu· 
idi, ~e não 'for:~ o bríih~nt.e diliCurso 
huje (ÍI~Iferí•io no..<t.a t ribunn (l8IO meu 
di~linct" c"llegrt, am•go e co-rellgiona· 
r ín. 11 Ollbre tiiii'Ut:ado (11110 4. • di~ll'ÍC• 
t-• •testll nrnviooíll. (APofado$). o ~~·. T. l.la :\fotlu:-E' bonda•le de 
V. Kx.:. v S•·· X. U.a Velga:- Sr. pre:~idt!DIM, o 
lJ.Jbr~:~ d;sput.,•ln, 110 luiciar o seu dis· 
curS<J, a que (ne refiro .. nn:~ •liS118 que 
oeotla-~e constl'allgido, por segreg.1r·sP., 
no fleb:tte. •le amigos a quem S. Exc. 
f:u: 11 h•IP ra, .. 

O Sr. T. da M(Jita:-N4o fuçn honra 
alguma; cumpr·o o meu flever. 

O Sr. ~ da V.elga .. de mostrar-se li· 
gado· 'rõr laça~ de arreic;Aõ. 

·Da minha pariA!, agra•IÍI'Çil e retribuo 
a~t.a afft~içln, e ll retribuo com verda-
de! ra Cllll'liial ulade. 

Ante.• 1le conhecer pessoalmeol.e o 
nobre deputado, jo. dedicâva a S. Exc. 
sincera estiml!o e apreço, porque via o o 
nobre depuladn um J •gno contir.uador 
dá.s tradições honrosas de uma distiocta 
fàmilia;á qual perteocerll.o,e aão,para nós 
mioeiros.recordaçõds saudllsa,, cidadlos 
lllo.stres e beoemeratos, como o respei· 
tavel corooei ·Juaqaim C. Teixeira da 
Motta (upofado$;mutto bem),o li lustrado 
Dr. Joio Pinto Moreira (apotadústmo; 
multo bem·. e o talentoso mnço, t4o pre-
mataramenl.e ftoado, Dr. Joaquim de 
Vasconcellos T. da Mottll (muitos apofa· 
dos), de .quem me lembro sempre coro 
saudade. 

O Sr. T. da Molla:-Muito agrade· 
cldo. 

O Sr. X. da Velga:-Mas, Sr. presl· 
deol.e, estll~ coo~lderações de affo~iç4o e 
e$Umu prlvadu jamais me detiverAo 
e jam&Í$ me hão de deter nestA tribu:' 
n». ou em qualque1· outra porte, no 
cumprimento strlcto de meu dever. 
(A.potadús). · 

Es3e deror, Sr. presidente, de algum 
modo se accentua, cabeo.do-me a tare-
f.l de mo.ie uma vo1. reagir, e reagir 
~~~. a _,neri a de flll& aou capa•, con• · 

tra as tendenciu.abusius do ·u:na em• 
preza po.ler..t~ (apoiqdÓI), altame.n &e 
pro&t~g•da (apoiado~) por individaoa 
•!Uil, SU IO e1h1birem-se á lu meridiana, 
tê'1n exer.::ido e eontloaam a (>J:ercer. a 
este re~pei&o a mais noCiva iuftue.oc·a 
oos Dt?gucius .publacoa (muitos apoiado$) ao UOliSO pai! (muilos a.P.Qiado&). 

~r. pr8llidonte, a casa recorda-11, por 
qae está buro viv~t ainda em aua lem:. 
brança,da argumeolaçlo de que servio• 
se "nobre depuudo a quem me re8.ro; 
de que S. Exc., nAo ob-1ünte a sua ro· 
conhecida illustraç4'> (ájloiados) e o seo 
provado talento (ãpoiados), olo (•ó:le 
destruir tun só doa argumentos npre-
seo·ados, oa-o >ó na tribuna, c.,mo na 
im 11ren~a, contra o abusiyo procedimen· 
to da cu•llpllilhia de que 119 trat. e da-
q uelle~ que a proteg;s•o de roodu escan-
,h,lo~. em •letrimeut·J dos legítimos iu-
tura SúS e •los direitos incoot~taveis de 
no~~ pr.tviucia. (Apoiado&). 

Juri.Jicamente, naubum dos· argll· 
roentos adduzidos peb nobre depulado 
procede. Para que asshil ae,nteee-sse, 
Sr presido~nte. seria preciso que &.~$& 
C111Dp.1Dbh1, c:>llocada como ver.Iade1ro 
E~tado deu t o du E~tado, fosse sope· 
rior à i'rupria lei, alçasse-se a uma es-
pbera inaccessivel as nO:SIIS delibura" 
çõe3, para d'11bi continuar a zombar 
dos decretos legi~lativo3 desta Cl\sa e 
da acçio do governo provincial. 

O Sr. C. Sena:-Tem ·DOll insultado 
vergouhosa•nente. 

OSr. X. da Veiga:-Nem silo de 
hoje, Srs., os reclamos e os protestos 
que os abusos desta empreza têm pro• 
voc:adu; protesto~ e reclamoJ que jamais 
foram destruidos â luz do debate, por• 
que, Sr. pre~ideote, por mais força que 
1enha .a lntelligeuc•a, ella o4o pode 
•le~tt·uar o que a11 derava da realidade 
tlo~ fact.JS e o quo estâ na coo.<eieocia 
publica. (Apoiados). 

Ainda na S8S8Io do anoo passado, nós 
aabe1oos tt consta dos annaes, foi apre-
sentado e ju3tiftcado d&~eovohidamen
te oe~ta casa um requerimento do en-
tllo deputado, h?je rniaiS\1'0 da guerra, 
u Sr. con:~elhearo C. Afl'ons''• &Sllim 
concebido (lê): 

c ~u·•ir~ que se peçlo ao governo 
as seguintes •nformaçõe:l : 

c Porque se de1xou de cobrar no ex-
ercício d~:~ 1880-18' 1 o imposte 'sobre 
o ouro estabelecido na leg•sl.aç4o pro· 
viuciaU 

c Sendo manifesta~~ a Slmt4luçdo e 
ft•aude da 1ucri pturaç4o exb1 b.da p6la 
compaobia do Morro Velho· aot &ftll~ 



tes Oscaos, aeg~&od,o consta de documen-
t?s i rre~o:u~~&veif, de que tem a directo-
ria de fazenda pleo•J conhecimo~ulo o 
constao de seu relalorio, porque ulo 
lnnç lU m:lo, pat·a acautelar O$ in to· 
ressos da pr'l\'lncin, das medidas auto· 
r ilW.d1u t•elo a•·t. 4 • § 2. • da lei n. 
24i6 •In 9 de Novambr.t de 18713 e mais 
pelu l"dgu luwentu n. 80 de 21 dt~ Muço 
do mosmu anuo, arts. 5. •, 6.•, 7. • e 8.•1 

• Nau julga a administraçao da pro-
víncia •tuu uqut~llo prJcedimento dare-
ferida ccunponhia constitue delicto pre· 
v h to polo codtgo crimtnalf 

c Qua~a a• provi•Jen~o:tas tomada i para 
suu vuntç4u 1 

c S01la das aessõas, 17 de Agosto de 
1881.-Carlos Alfonw. • 

Este eot.llo representante da provín-
cia nd$l..t. cua diiSenvol v eu cabaJmen te 
os ponloa du seu requerimento de in-
forwações, com assentimento geral da · 
assemblea. 

Ergue-so logo para discutir o reque-
rimento um d•·putado daquella zuna,, 
o Sr. coronel J~&ctntho Dtas da Silva, 
nlo po1ra contestar os fundameuos e 
as a~serçõea affirmados e demonstradas 
pelo deputado a quem me refiro, mas 
para curroboral-u CO!ll o seu te:~te
muoho, uo icamt~nte divergind.o quanto 
aos meios que se contêm no regula-
mento n. 80 para evitar a coottnua-
çao da fraude increpada a companhia 
do Morro Velb.o e que foi entao de-
mon•trat!a cabslmento. Eu lerei á as-
semliloa alguns trechos desse discur!o, 
trechos frisantes, concludentissimos e 
tristemente signiflcattvos e que até 
hoje, no emlnuto, não forão respondi-
do~. nem ao menos contestados pela 
compunbia. (Apoiados). 

(Lê). 
cConcordu ndo, como disse, com o re-

quet hnent", em seu fundo, isto é, que 
d manifesta n {rat(,(Je n-J 1ntullo cte se 
lesar a {a;;md.a publica, discordo intei-
ramente da apreciação qne faz do re-
gulamento, attribatndo-lhe providen-
cias que ;>~o evitar ~ mesmas 
fraudes. Q •Uas ~e lülo, prooa-se 
tl4o so c~~ o torto apresentaáo pelo 
Sr. cttr.úlor da (u::eM.a p~·ovtnclul . ... 
como jor terem se ctaào essas fraudes 
ja anfertot·mente, em trimestres que 
n4o sao mencionados nesse relatorio e 
dos quuos existem documentos na re-
partlçtlo de fazenda. 
• • • • • • • • • • • • • • 

.c De conformidade com o regulamen-
to e com a lei. o collector exigiu que a 
companhia lhe fornecesse a conta ..... 

V l o nr, meua Srs., a fraude ja co-
meçao lo a pateow._r-se: al!Oelle trlmes· 

• 

tre, de que o collQCtor ja tinha lla" 
lanço, bsla.Qço que existe na dlreclo-
ria de fazenda. demonstrando um lu-
cro liquhlo de 140.000$, vem lnclllido 
nesta conta geral com um lucro somen-
te de 60.000$!.. .. B' pre.;l.so que haja 
livros casuisticos da despeza e rec•lta" 
dessa companhia para em um dta eer 
o lucro llquldude um trimestre 140:000$ 
e no outro dia 60.000$. 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Esta fraud!l estA provada aW á nl· 
dencia.» , 

Eis, Srs.. em aftlrmaçlo categorl~. 
positiva e demonstrada, os fáctos lp-
crepados na tribuna e na Imprensa á 
celebre companhia do Morro Votlh·>, ac-
cusaçlo forlnldavet, á que acé huje oiO 
consta que ella respondesse, procurudo, 
ao menos, atteuuaro p.!SSimo el!'ou&o que 
deveria produzir e el!'ec&lvameqte tem 
produtidn no animo de tOdos os booa ci-
dadãos (apoiados), de todos aqoelles que 
so InteressAo pelo cumprimento das leis 
pala prosperidade dà provincla, pelo do~ 
coro de nossa. a.dminlstraçlo e pela mo-
ralidade na dtrecçló dos negocias pu-
bllcos. (Apoiados). 

O Sr. T. da Motta:- 'Meoos d'aquel-
les que estiverem ao facto dos motivos 
que a companhia tem tido para se op-
por a esse pagamento. 

O Sr. X. da Yeiga:- Nioha motivos 
que ju•tiliquem o emprego dos matos 
tortuosos, illicitos e incoofessneis 
(apoiados), a que twq recorrido a com-
panhia para eximir-se ao cumprimen{o 
c:e um dever, quando nenhuma outra 
empreza da província jamais abalan-
çou-se a menoscabar de noitas leis 
por modo tao indecente o obstinado. 
(Muitos apoiados). 

Eu mostrei, e os factos o ®mprova:o 
exuberantemente, que a companhia do 
Morro Velho tem estado no proposioo 
firme, deltberado e pertinaz d~ nao 
C?Dcorrer para a:1 depezu da provin..-
cta de M'tnas com um ceitil siquer 
(apoiados) : qualquer que seja o impos. 
to, grande ou pequeno, mator ou me-
nor, robre o bruto ou sobre o liquido 
de sua extracç&o, ella continuarã, a 
julgar pelos tristes antecedentes quo 
conhecemos, no seu systema de resls-
tencia e obstinação, lançando miO de 
todos os recursos, ainda os . mais re• 
preheosiveis, para fugir ao cumpri· 
mento da lei e defraudar os cofres da 
pro~vincia. (Apoiados). 

Um Sr. Deputado:- Essa companhia 
é indigna de nossa attençlo. (Apoia®l). 

O Sr. X. ela V.etga:-,A a.saemblea 
aabe, mesmo pelo his&orico q~e fe1 
huje o meu nobre oollega, qQe em 187~ 

• 
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o Imposto foi creado, adoptando-se a 
t sxa de 4 fOr cento tobre a renda bru-
ta. A companhia n!lo pagou. 

Mais tar de, foi modificada a lei , di~ 
pondo-se que o tribulo recahiria subru 
a renda liquida. A companhia ainda 
n!lo pagou. 

Bojo o i mpo~to é sobro a renda bru-
ta, mus ~imple~mente de 1 por ceuto. 

A comp:wbia continua a oilo pagar, 
reloc tando sempre e sempre empre-
gando meios inconfeS$U veis. senao cri· 
mino•os, que a colloçno ntê sob a acç<lO . 
do nosso codigo penal ! (N umet·osos 
apo,ados). . . 

Bastaria o Cacto arltculado na Im-
prensa e na t ribuna pelo ex-deputado 
Sr . coronel J. Dias, facto nll.o con-
·estado, e do qual assegurüo·me qoo 
ex istem documentos comprubatonos 
na direeloria de Cuzenda, ist 1 é. de ha-
ver a companhia !ornechlo tres balan · 
, etes dift'erentes, r elativos no tuesmo 
trim~stre, ao trimestre decorrido do 
Outubro a Dezembro de 1871{ (apoia-
dos) , para ,frear patonto a mà fé COIII 
que ella systematicamente procede. 

O pr imeiro d'esses balancetes apre-
sentava nm saldu de 141:847$1 70; u 
segundo, que dever ia ter apr .. ,entado 
nugmento, s t-gundo a a rgumentação d·J 
nobre deputaJo, ja oft'er ecia algar~wus 
absolutamente dift'erentes , tlcun.to ro· 
1 uzído o saUo do re fer ido tr imestre a 
mono~ de metade, 'isto é,a 60:249$7 ·12. 

Mais tarde , fuzend•1- lhe sent r a 1 e-
partiç!lo fiscal do SabarA q u4v estra· 
11have1 er ... esta dtffereuça para menos, 
à companhia procurou attenual·a, elo• 
vando por uma tercet ra cunta, amda 
relativa ao mesmo trimest re, o saldo, 
que pa~sou a ser, nn., de tlO:U00$000 e 
monos 1le 141:000$000, rnn ~ de r uis .... 
76:328$472. E' isto s~rio l E' isto pr•l· 
prio de gente hourada1 ... (Apoiados). 

O Sr. Severtano ele Hcsencte :-'l'ew 
lançado mão de todos o~ meios. 

O $r . Bias Fortes :-E' exuclo. de 
todos os meios. · 

O S1·. João Lui;; :- Nã') ha derez!\ 
possivul para a com pau h a. (Apoiados). 

O St•. T. da Motla dà um aparte. 
O S1·. X . da Veiga :- Nilo ha. 
O St·. '1'. da M otla:- AintJa hoje l i 

aqui um balanço da companhia, pro-
vando qual roi a somma apresentada 
nesse exercic'o. 

O Sr. MellClio:-Pode s<r fa ho, co-
mo fonlo os out ros (A[JOiados). 

O Sr. X . da Veiga:- :\ã•J ha dereza 
po1aivel, como bem di:r: o mco nobre 
collega; e eu acredito que a a!semblea 

provincial de Minas mais uma ve1. dar:i 
t<>• temunho honroso de sun hombri..lado, 
rlo s•m patri!•tismo e do ~u'l altiva 
·ind··penúencia , reagindo por p:~luvra~ o 
ror ndUS (upoiudOS) COhtra 11~ abuso~ 
c ri minusus e caprichosos e a tü insolen-
tes (apoiados) desta companh ta, que 
pt·oteude ser super o r âs lois pr o-
vinc r ae~ e goveenar a·' prop1·ro guv<rno 

.da provt~tcm. (Apoiados; muito bem). 
: i este ,desgr aÇil•lamon te,ja Craqul!uU 

perante ella, pela lnterveuç:\o claudes-
tina de P•ltentados, que n prolegem nes-
ta ~it uaç;lo, honra seja fei ta u as~em
bl•·a rniueira, que j umaís recuou no 
cumprimento do devtlr! (Muito bem). 

Sr. presidente, permitia a casa que 
recurde um fncto e cum ello termtne 
as hgtJ11us e de·pretencrvsas conoio1era-
çue! quo hoje tr .. uxe á lt ibuna. 

Qunurlo, de;de 1850, 11nno memora-
vel, em que, pelo esCurÇ41 benemcritu do 
illu.trado estadbta E. de Queiroz, se 
po?. termo a CS$0 tra fico infame quu nos 
~razin os fi lhvs da co~ ta rl' Africa parn 
puvoarom o m sso put& (upoiados), a idea 
do emancipaçilo, os scutimcnlo$' de com-
miseraç:io,em favor· de uma raça oppri-
mida c in 'cliz, .:omeçarnm a se de~en
, . ... lver e a ~cboa•· eloqucnlemente em 
todo~ us corações b ra -tlcir ,•s(aprlla!los); 
quun.!o, desde eubl•1 , de ll Uno para 
annu, "$!es sontim;:utc•s phtlantror•tcos 
e humauita rio:1 ca rln vez mui• ht• nram 
o t.!lovurn n ca r11cto r nuciunul (apow -
clos; ,,.n,ilo bem li; quando, em 1871, 
Sr·. J•l'c$tdl!tt te, u uaçtltl brasi !eira í:r-
guou g r undu brado (ICt'nnt11 tudo o uni-
vur·••, de31r,oldaudo n bandl!ira uman-
CIJIII•Iora, quo S il •l idsn na ld momo-
,., ,,c l du 28 do Se tembro do 1!>7 1 
(mwlos apniados); qu:tndu 11 St·n lÍulenlo 
lia h~cr<Ja.!e, Huplnnuu1o pc lu mesora 
natur<~za, ng r t;L·~e vi \•u7. em to:lns as 
ul ruus u fn po l~ar em ancta , de me· 
lhur· futur" wdus os curaçOu~ ltr .. si-
lc: rus (apoiudos); quem ou ~<~ ul~C<~r 
o l)raudu prtnCÍjiiO da lille rdudo e tl -
lu tl ir a lei na prati c1~ de u tleo tados 
dos humano. U 

Sao, :>rs .. os sub li!os Cf ut-.a grantlo 
nnçâu, que pretende impu1·- . ~como a 
libortad •ra du~ upprimi•los, o qoCJ, mes-
m" A ptoi osito tia in·ti tuiçào s~rv.l, 
,·a lendo·su do dtreito du forç~. nos tem 
fa.t.o tr.•ljar l'iltponoli!)~ c h umi l baçõ.,, f 

~1io o.sus q ua, s :>ctar ios rlo sor.lido 
ui 1lila1·isu~o, npreg .. adl) e pn:couil>Mo 
por u nt d, s mais celebres du ~eu s o-.•-
cript.lre, , dcr;iu recen tomor.t~ ,,., ,..,,s, 
pniz os mais t!C'p1oravms exemplo;, por~ 
quuulo, C$quccld•J:: da h s lor:n qu., lbcs 
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impõe sag•·nJos 1leveres, i li udindo n 
le r, macu)anclo a• m11smn handeira' in-
gleza . tllm·~e lncuplotnd•l' vil 11 cl'i· 
minos:uncule uom o suor ele pe~soas lí-
vre•, r eduzidu á c.-eravi<lilo. (,lpoia .. 
rios) . 

Duran Lo 2a lougos anaos rio propo-
tancia e tyr onnin,mnii tio liOO homeM, 
Sr~ .• a quem cu chamo tio I!O·S'JS con· 
cidadilo~, pn~quo ornm livre>~ desde 
1859 (<.~poiados), furam nrb1trnda e es-
oanda'o omonlO reduzidos o wn~er~a
do~ no crlplÍvo•ro pela gnnancia. o ca-
r•r lch•J propondoratue dos1n companhia 
ingJ,..za. co~<iormri.t ou ro1•resentanto 
do outra da musmn oacionali.-Jadc. 

E . depois d'olla haver esgotado torlai 
as tricm1 forenses, todos IM meios qua 
poude expl orar, pondo om j•1go sou pu· 
dor e em ncçilu o pnlromuto tlnscomm u-
nal em qthl Sll escuda;como os t ribunaes 
do paiz l!OUb~rnm nfioul f.rzor j ust i,.. lllllS 
infdi7.tl• 011 primi los, 11•1 rec"nhecuoen-
to do sn:t hhcr·daM, pr,r t.'\OIO tempo 
clnnd~stinemonte conllscnrlll , aimln a 
compaobin r·olucta no cumprimento do 
dever e da lei, pleiteando perante e•ses 
mesmos trrbunaes, nflm de nlo pngRr 
aos liber tos o salari11 à quo toem direi· 
to! (;l poiados). 

Isto, Srd., com relaçtto somenl~ âquel-
les que solll'oviver:lo no longo e i Ilegal 
cuptiv~ r.>, p.lis du :!00 o tantos, que 
eram os ! Uppoi t·•s e'cmvo~. ~ó restam 
cen10 o poucos. 

Aos quo morreram, cerca de 200, 
quem inrlcrnnl•a dos l!llfi'rimeutos por-
que pa:samm1! (muito bem!). O rnnl 
ir rep oravel que suffr·, r:1m na sua li bor-
dado!, co:no nltanu~ l o srquerf! 

E quem pralicou taes atrontados ou 
de lle• Cui curuplice itnplacnvell!-Es~a 
mesma cumpanhia, que irhsolenternenlo 
ainda hoje zomba lias no•sM lers (mt,i-
to bem), d·rfruutlanclo o5 cofre, pro"in_-
ciaes (aparados). Esse>~ mesmos plu-
lantropico~ :ngleze,:, contrn cuja ousa-
dia todos os brasileiros patriotas ~e 
devem erguer indignados! (Muito 
bem). 

S•·· Pf.::! ente, desculpcul·me V. 
Exc ~ "'• se falloi com algum ca-
lor n_.e dcbK te .•••. 

rr o.:es:-Fa lloo h ri lhan tornentc, per-
feitanlente born. (A1Joiados). 

O Sr. X. ela Veiga .. • é o calor, 
Sr s., quo proV•·m da conscieuc_ia tlo di-
reito ~UPI•Inntado e e~carnecrdu. á o 
c>rlor que se do1riva do pntrloti~too llle-
vn•lo· (4n•,ilo bem) o da digni!lade ufTdn· 
d i•ln. (Apoiados). 

Me pronunci todo dest'arte, Sr. pro· 

r.itlento,.- n:to seu orgão de'"um partido, 
ma11 echo· dn. opinião rrevolt;\da . Pro-
curo n ponns, cllmO ropt•esentante d~ 
povo. ;~dar nesta l r rbuno. a autonomia·, 
ns lei; e os brios do nossa provinóia 
(apoiados), que se tem procurado vili-
peodiur o que devemos todos ergqer ttlo 
alt-l,quo j•1mais lhes posello t ocai' 0.:1 es-
tt•angót ros insolen;e:~. ( Mu ito bem! 
PtJrfeilamerne! ). 

E' apoiada e entra oonjuoctamoote 
em d•scnssao a segurnto e.menda-

N. 8. 
tio § t.• ta% de exportação- em voz 

de 100:000$000 diga-se-
84:000$000. 

tio § 2 • (4%sobre o café) em voz do 
950:~ diga-se- ..•......• 
900:000$. 

1-iõ § 8. • (6 % do OXI,JOrtnçllo) em vez 
ile 250:000$000 diga•se-
2..'>7:000$. • 

No § 4.• (lndustrías e profissões) em 
vez d3. 300:000$ diga-se 
-~:000$. 

No § O.• (Novos o velhos direitos) 
em voz de l4Ú'OO$ diga-
se- 150:000$. · 

r>o § 7 .• (Emolumentos do secreta-
ria) em voz do-30:000$ di-
ga-se-33:000$. 

No § 8.• (Rugi.itro, trnosmissilo e 
venda do escra vos)em voz 
de 220:000$ ~íga·se.- ..... 
2~0:000$. 

No § 12.• (Taxas ítlnerarías) em voz 
de 600'000$ diga-se- ..... 
5ls0:000$. 

No § 13.• (Sellos o omolumeritos da 
guarda nnciooal)· em 
ve1. <lll cO:OOO$ diga-se-
6:000$. 

No § 1;;. • (lmpo!st.o sobro o sal)-sup-
pnma-so- . 

No § 17. • (Traoslt~ em ostrad!Js de 
feno) em vez de 40:000$ . 
dlga·so -30:000$. 

Sala das s11ssões. 6 de Outubro de 
1882.-X. da Veiga. 

O S a·. H e orlque 8olett:-Sr. 
pres1dt!nte. leio nu sumblanta do tO!Ios 
os meus iilustrados collogas o dosejo 
de ve1' tor·mtnndo o pro~tmte debate, 
po•rquo reltlmcute ja vai pJr demais 
longa a octual ses~ilo legislativa e to-
dos nos ncham••s f11tigndos. E, se olo 
fOra 11 necessidade que tenho, na qua-
ltrlatle do reja~r .tln ,cumrn1,~llo 1. • de· 
f.tzeoc.la, Je vir dizer o q1-1e pensa a 
mesma .n rE!spe1to da5 emendas que aca-
bam da ser ufferecídas pelo b;•nrado 
d .:vutado quo precedeu-me na tribuna e 
que fallou com a el •quoncia qut~ todos 
nós lho rec mh .. comos (apoiados) ... 

O S1•. X. di' Veiga:- !!:' muita bon· 
dado da V. EÃc, 



• 

O S... H. Sales ... eu, por certo,l me 
àb•teria de tomar parte na diecusslo 
porquaato, niD menos que meus di· 
gooa collegu,anco~itl pelu eoct"rramento 
dtl DOI OS trabulhos. 

S•·a., ullo venho fazer um diaourso, 
até porque nllo sei faz.el-os ; venho 
praticar l igeiramente cum a assemblea 
a re~peito daa diversas rubricas do or• 
oamento da receita, mostrando que a 
oommiss&o l. • de Cuenda, ae aceita al-
gu tnu das emendas offerecidaa pelo 
moo nob:e amigo, nao pude,entretanto, 
proceder de igual modo a respeito de 
outru, porque, se o fizllsse, concorreria 
por sua parte par t que se desorgan i· 
~~a. se completamente o orçamento da 
província. 

Sr. presidente, o bonrado deputado, 
analyuudo ai divei"IIU verba~ da nos-
sa receita, achou que em algumas del-
lu a commt"io havia exagerado seu 
calculo e que em ou Iras havia calou· 
lado com timidez a receita a arreca· 
dar-se oo pro:r.imo exet·ciclo. 

O nobre deputado, porem, oio tem 
raslo; eu acredito que tod11s as verbas 
fl)r4o devidamente calculadas e que só 
podemos fazer reducçõea uo calculo 
daquellas a cujo respeitoS E:r.c. offer&o 
ceu emendas reduzind., tamoem os re-
apeotivos impostos. 

E' assim, Sr. presidente, que, com 
relltçao aos direitos de 3 X sobre oa 
geueros do.~ e:r.porLaçllo, a cornmi~~a:o 
aceita uma reducção rasoavel , não a 
que propue o nobre deputatfo, por· 
que é esta uma das n rbaa. que com 
melhor quinhio concorrem para o era-
rio publtco e que tern sido sempre de-
vitlameo&e orçada; e nó•, que devemos 
procuro.~ r allh·iar u mais po<~sivel o con· 
tribuinte, pol-o a coberto de vexames, 
devetnol4, tO lavia,fazel·O de modo a não 
desorganisar os seniços creadps e, por 
aua natureza, imprescincliveis e tua-
diaveis. 

Cum relaçl o aos direitos de 6 X so-
bre os g<~neros tambem de oxporlaçlo, 
Igualmente aceita a coonmissl u algo-
mas das reducções propostas pelo nobre 
dPputado · 

Ja vê o honrado> collega que ha da 
parte da commissão 1.• de (ar.endu, da 
par to da maioria da assemblea provin· 
ciul, o mclhnr dPsejo de nlliviar o con-
tribuinte das pc,adtu imposições que 
ate hojo lhe têm sido exigidas (mui-
to bem), tornando-lhe monos penoso 
e:~te ~ncriftcio, feito por amor do bem e 
doJ inti'N•ae• da communhl o, 

• 

• 

• 
B, Sra., esse eepirito da oommiJdo 

1. • de fazenda se manifeata P<JlO pro-
prio projecto, offerecido á apreciaçlo 
da aasemblea, onde logo Incluiu, por 
loiciatln propria, disposiQ(Jes relativ&S 
á supprea11lo de di ver soa impostos. 

Nao &em, Sr. presidente, ras&o o no· 
bre deputado em aftirmar que houve 
exagero por par te da commissão no 
celculo da arrecadaçao dos impostos de 
ioduatrias e prod~es. que auppõe S. 
.Exc. nlo athngirá no e:r.orcicio da pre· 
sente loi a importancia orçada. 

Um ltgeir<> calculo, baeeado no estu-
do comp~&rativo da arrecadaçlo deste 
impost? em exercícios anteriores, con• 
vencerá facilmente o meu nobre ami-
go de que S. Exc. esta em erro. 

O impo: t? de industrias e profissões 
comprehende hnje, sob a mesma deno. 
miuaç4o, os imvostoa aobre eogenhoa, 
casas de negocio, bot icas e volumes 
porra &eis. 

Pois bem: somme o nobre deputado 
a renola destes diversos impostos, arre· 
caiada em varios exercícios, e chega~! 
ao seguinte resultado. 

-No ultimo exercício liquidado, oa 
impostos de industrias e prolissões, ou a 
somma dessas diver:;as classes de im· 
postos, procluzio 206:497$000 rs., nu me• 
roa redondos, para facilidade do cal· 
cu lo .•••••••• 

O S,.. X. da Veiga:-As 3 classes1 
O Sr. H. Sales :- Negooios e enge-

nhos, volumes portateis e boticas. 
O Sr. X . da Veiga:-Do relatorio 

constão 181 contos e uma fracçAo. 
O S1'. H. Sales:-Mas V. E:r.c. deve 

notar que o relatorio f•1i escripto 
quando ainda n~o estava completamen-
te verific~&da a importancia arrecadada 
do imposto, havia ainda por at·rocadar 
17 conto; e tanto, e e o motivo porque 
o meu calculo differe desse e sobe a 
200 e tantos contos. 

O Sr. X. da Veiga:- Maa V. Exc. 
re(ere·se ao ultimo exercício liquidado 
e eu re8r.,-n;e á media. 

O Sr. H . Sales:- TomaoiJ em 10 ex-
erclclos, a contar de 1870} a rudla do 
augmento, mais ou menos pr~'i•ssivo· 
quo tem tido a arrecadação deate lm~ 
posto, e que é de 7:678$000, e se a ap-
pllcando aos exercicios a liquidar-se 
hremos que no exercicio de 1881 a 
1882. cuja llquidaçloalnda nlo está con-
cluída, proour.irá elle 214;272$000. no 
de }882 a 1883 u . 2'~1 :859$000, e no de 
1883 a 1884 rs.229:681$000.Jsto sem CAn· 
siderarmos que es&e Imposto foi al"'ra· 
do pela lei de orçamento votada o anoo 
panado e V. Exc eabe que a ~bell& 



ospoctlvn, para cobrança dos imposto~ 
e engenhos e Clt~a~ de negocio, hoje 
e inrlu~trin• e proOuões, só oeste ex-

orcic;ao couu.'çarã n ter execuçdo o nó• 
nilo pu•lemo' h"j" •lar.tw r•re.:a ~nmente 
qual a lluttlll'laoc;ia a culher-so ele taes 
impn~ tu~ nu extu·cldu para quo legisla-
auo~: uaa;~, nc;rl!.ll tauel•• cu tU bum ru u.Ja-
aucuto ltll J ~erà 111! mai~ de I terço, rui 
que n c~mmi~.;üu culculou iltu ~00:000$ 
u Lutn I d:t arrecadação no exerclclo do 
1883 l\ 188~ . 

M•• t••tnl.:c. pni~. quo n commis~llo nilu 
fui ex·ogdntda, no contrario, roi rigoro-
sament.u prudont.e, o assim entenllu que 
u;\o so •levoJ lAJear na importaocin em 
I!UU ftll lli'ÇUtla ll rentlll lle~te llll[lOStO. 

o S•·· X . da Vetoa:-Sobre o caré V. 
Exc. ,,,,,., aceitar 11 reducç:lo. 

u SI'. 1/. Sales: - A respea Lo rio ca ré 
lambem não podemo$ abwlutnmen to 
t:ull\'11' t:OIII o nobro dCJIUtaJu p•1rquo 
ncrcdiluu1u• r1ue no orçamento tia recei-
ta 111·uvcruente tl o-; te imposto n co:nmis-
s io f<~ I l;cJ:I Imente cautqlosa e pru•.lente 
em seu c; a leu lo. 

f) .Sr . .\'. ckt Ve/ga:-~fas lernb•·o se 
da pauta ~emanai. 

O Sr. 11. Sc.lle1:-Apesar disso. 
No exorciclo elo ISlSU a 18Sl,que é o ul-

tiloo llq 'J idaelll que temo•, arrecadou-se 
do amt•O~to do café 1,000 SG~$10l,que são 
., re$ullaclu de l!O,:JO:S,IIO~ l\llogr·amm:~s 
que expcartamos. 

F.' notavel , Sr. prosilleote, o cresci-
meu to q ua tem tadu a exportuçllo do 
cnré de no no~ a esta par te. 

Atloptaodo no calculo da exportação 
tio c;~fó, no exercício des ta lei, o mesmo 
syst~ma da! medias, quo ê o mal$ s~gu
ro de que dispomO$ nos uosws culcu-
IO$ fin'\oceiros, na ausencia de dados 
pr.si ti r os, systema que, en trut:ullo, não 
é na hyputh~se o mais porrlltto, por-
a1uan to, u augmonlo na qx;>ortuçllu des-
te gt!oero tem sado. jJOde-se dazer,exuge-
rado e verdadei rnrneo te assombroso , 
llU 11Che para O OXdi'CÍCÍII de 111~ a 1884 
um exportação de 102.839, iaB ktlogram-
mas. 

ú S•·. X . da Veiga:-No dormnio do 
aclua1 imposto e~"J prudut:çàu qu"nto 
potleril dar 1 

O S1·. H. Sales:- Pode dar 1,500 e 
t~ntos contos. 

O S•·· X . da Veiga:- Exactameote, e o toou c~lculo. Agora clcduza V. 
Exc. de:u somma cerca de 35 pur 
ceutn, que é a daminuição ro>ullanLe 
da ndopçilo da pauta. 

O Sr. H. Sales:-Aiuda as~im, 950 
coot•l, o~o é impurtaocia exagerada; 
devtJ até tlnr mais este imposto. 

O S1·. X. ela Veiga: - Nâo, Sr., 35 
pnr cento ê mais de 1/3. 

O S•·· H. S~Jlu!-Eu acredito 'lue a 
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"xportnçào do café, no exercicio para 
qu1 legislnmos, deve ser muito supe-
rior ainda a? Clllculo que !aço, porque, 
s~ uào huuvor qualquer cir cumst.ancia 
i mpredsta, que v co h11 olfentler O!Sn ta: 
vnnru, é do ~uppor que, continuando o 
ma.1mo augrnenlo progressivo, este ge-
nero produza muito mais. 

,\lem d is;o, como sabe V. Exc., 
t~m si.lo até hoje systema de nos~os 
razcndoi ros IJrocurnrem de preforen-
cia tluseovolver u J .. voura daqu<>lles 
generos quo melhor preço têm no mer-
cado. 

Ora, t-:ndo em 1878 o café obtido 
um preç1 fabuloso, que chegou até a 
13$000 por nrroba, todo agricultor, 
que dispunha de boas terras e braços, 
trnbu do . !li:lnbr cnfd, augmeutnndo 
considernvelrnento sua lavoura. 

O Sr. X. da Veiga:-ldadll de ouro, 
que passnu o não voltará mais. 

O St·. 11. Sales:-E, se em 1883 é 
que vamos nos aproveii.ar desse facto, 
porq uc o caré plantado naquolla oc-
casíl\o agora é que começa a dar fructo, 
segue-se quo deve 11ugmentar 11 expor-
tação. 

Sendo assim, niurln quando so ado-
(JlO a providencia lembrada pala com-
mi:;sao, ern lHlncflcio da lavoura do 
café, is to ó, n abolição da pauta Rxn, 
para que o imposto fique ,;ujcito ãs 
o.scrUaçUO$ do mercado da cclrto, co-
bt·an•lo·S9 o~o 4 por conto sobre a media 
do pr :ço porque estinr o cãfé naque~ 
1e .uurcado, acredito quo n moit<• mais 
de 950 contos deve :1tlingir a arreca• 
d ;~ç:\o do impo>lo deste geoero. 

O S•-. X. da Veiga:-Deus queira 
quo se roalisem as pro\·isões do V. 
Ex c. 

O Sr. H. Sales:-0 estado aclua{ 
do mercado nilo ê pormanen te; V. ,Ex c. 
sabe que da ordinariu acon~ece que, 
quando atrouxa o mercad·1 11 respeito 
de qualquer goooro e elle te.m baixa, 
}t~go dep JÍ~ vult.1 a aoim.açao o n alta 
llJlparece, obedecendo a urna muito co-
uh.,cida lei ocoo11micn. 

o s,·. X. da \l"clga:-Mas n COO• 
cur rencin da outro; pai?.os ameaça a 
n11ssa In vou r a. 

O Sr. FI. Sales:-A concorrencia 
espero que não nos fará mal. 

O S1'. S. Ferra::- Novos mercados 
se abrllm. 

O St•.M.Ribeiro:- Mas nilo so teem 
aborto. 

O St•. Jl. Sales:-Sr. prosidonte, an· 
les de passar a lem, conaiota a a!sem• 



blea que eu d::qoi Cnça um reparo n 
um rli:~enrso pronunciado na camnrn 
dos Srs . rlapota•los p~r um b•·asileiro 
di~líncto o illustrallo, u quem devora~ 
IUJIIIjr,o, IHlO SÓ pelo gr:111da patr Otisnl'l 
que o anima em t11d,os o~ act .. s do ~ua 
viola publica, como pelo ~P. U gruudo ta-
lentu u Eabar. it·J:iro •ne uu di icur~o 
pronunciado pelo Sr. Ot·. Franctsco Bc-
lil'lrio S•1ar~s de Sou:w.. 

O Sr . X. cl!t Veiga:-Apoiado, é 
r enlmenle um ornsilu1ro mu1lo dis-
tinct·•· 

O Sr H . Sales:-Eite distincto par· 
lHm 111 tar, discutindo nu c'umat·a uma 
umon!la 1·elati v a à r Jd ucçdo du im po:;.. 
to ~ubra a expurtaçao d" café, e allu· 
diodo ao sy$tema tioancui ro de uo,sa 
provlocia, ao modo ;1orque legi. lamo$ 
aqui EObreest'.l materi11,d1>se cque nunca 
viu lei~ de orçamento tão OXIrllvagan · 
tes co:no u que parti~ o ela as~emolea 
prudndttlrniueira , quo nunca viu tam-
bom so rliscutir lluan•;us de mo·lo tlio 
exquisi tn e ~xtra\·ag~tnte ... • 

U S1·. Drum011d:-l~u1 umu injustiç.t. 
O Sr. H . Sales: -S lhe. nào ti· 

nbn r:uãn, Sr. presidente; eu acred1· 
to quo uma tia~ as~embloas pruviO-
ciaes elo imper iu que ma13 rac•oual-
mente teto lc;;islaclo sobre tiuanças 
é pru.:i~ameote u de Minas. (lipoiados) . 

E tanto é u~siru, Srs , que, uimla 
agora, lrat:tnd·•·SCJ n • p~trluntunt 1 de 
tiuppr.mir vnrios rruposto~ l''"'vincines, 
po•quo afT ctav:l·• u n~ u~ ímposiçüe$ go-
racs,cuuf.,nuc se rlis~o ent<l",ou porque 
~.!l • uutro-c<.nsiJcr:ulo1 pl!log.ovt!ruo m-
CO'IStnuci·mue.:. e:ca p 111 complet.amen-
à co .. sura, it >Uppres ... u prupo~ta, a le-
gi ~laçilo mine11·a. I . to ê uma prova 
bem o)! .. ,u .. ute tle quu nus ;oqu• h:gis· 
l:t111 6 lt·g rliiiOU tu 11 l'o:S pci tu tlc.b lll!l• 
t 11 ia. oh Oll'ol dos fíllliiCS tr.IÇ.IclooS pela 
con~t tu iç;'lll o actto adcl.c.oua l. 

O •ruo r1oo Jugnr n que osso cli>t iucto 
rc•prc-uulante da uaçd11 so exp:-lmis-
se p 1r es<a f·Jrma, a rc$pCtto do m -do 
pnrq<1o nó• up1 ecialllO$ ~~~ qae$tões fi. 
uan~:u r.rs, foi o se ter d1tu aqui quo 
0111ru uó• o fazcntlcir.> d<1 caiú, no ri-
sor clu ll!l'lll ' '• ""'' p:tgu impostos uu 
puga u:n<l insiguifl:ancin. s.·. prosi · l~ule, ó isto uma ver.la·lo 
inc •nto. tl\'el; t~m assim nc'•nteci•l•1.eul 
cou.cq uencia d~ um fac tu to·Ju espoc:al 
U CXJIIII'IaÇ.IO ÕeS(C goncro. 

Ainda ba pouc 1s dia~, Srs. , quando 
se t.li;cutia u orçamcuto em pri1neira 
discu~~:lo, o meu illu.t raol•• nn:igo, rc-
pru·Cnlnnto d·• lO.• di·t ric·o eleitoral, 
rc~i~cute 11:1 chltde do R io N~·v.>, re-

• 
• 

I prosontante mais- rl irccto dal3voara do 
. .:uré, most rfiU evidontemeutc COMO até 

ha pouco ,, fnzenrlei r o ele Mmn~, com u 
~; u iu que o seu co•nmissario puss:l\·a ao 
cvmprudor, tinbn ainda lucru, muitas 
ve1.us, sobre o impnsto quo havia cum 
e~uí!o pJg·• na estaçilu ll•cat da pro.~
vtncta. 

Ora, nostas condiçõ~s. vê-se quo n:lo 
st\o JU.•ta~ as pala\' 1'&:1 elo Or. f'raucis· 
co Mcli.•ario a respe:to da assemblen 
provinc•al mineira. 

De parto esta consi!lernçlto inciden-
te, volto â q ue~Ulo. Com relação. Sr . 
pru~i· leuto, a~ doversl~ uu t rn~ \'Orbas 
do urr;tunento oa receita, " nuhre depu-
tudo n•ostrou-sa de 11cc• rdo c.11n u cum· 
mi:ssao, l'rnpoud 1 apenao a elovnção dtl 
umas o uma ligeira diminuiçao de 
.. utra~. 

Com relação à elevJç:to rias verbas, 
a comm•s·:lO aao toma ubs.,lu tatnl nlo 
a ro•pousabtlidacle de ns calculat• em 
mats •lu que c.,tao ~>ff··c til·amc~olú cnl-
cultuJa • no. pt•cojccto de oc·ç u11outo. fJ.Or-
quo, ~o uos est-ouoos nqucm tlaquillo 
quo podcDc1m ell'cito se•· arrecud~od,, no 
exer~1.: ~·.P"~a u qua~ l&·gislarn tos, d'ahi 
udo aJv!' a ;ucunvenl('nte algum, P··•~ 
lfUO haJa s •br<~s do~ receita anll·s do 
que dOÜCIIS, que VtmlJam cle,e (UÍ!Ibl'al' 
u orçamento, de~organi.anolu completa-
mente uos·o .•y~t\lma lit'tanccir,,, 

O S1·. X . qa·v ciga:-Sim , a 't! o w·1·o 
nàn ó JIOrigo~u. Desejo uu vil ·o quanto 
às taxas :tulel'al't:ts 

O S!': H . Sal~s: -Com rclnç:To á.; 
taxas tllucmrm~, Ja •l.,c!arui, huvuuoos 
de chegar a um u:c-Jrd •, pJis uJ , csta-
IUO$ muito longtl di$SJ; tn ,. n~o po le· 
mus ace1La r to~ as as redu~:çõ,H apr.,,cn-
l.lda~ por V. Exc c uus h:r .nus p oplls· 
tus; u~;ltu !JUtl t.levtJ se reduzi c· :tl"Uill.l 
cousa, udo tant·J. 0 

. Vocn rdaç:lu a s Í lllfl Jil••~ o!o transito 
nus o.tt•adas do fl!rr ' • V. Ex?. ml•J teul 
t·d·do. 

E aqui eu Ja\'O dar um1 li"eira 
rcs1 o t.& 110 m~u nubre ami"ó qu"o a· 
I • o • t 

• VeZ que fallúU IHS(a llli\ICI'Ia i U· 
turr.•g 1u à COtnrnissão po.liu-uos os' fuu-
dttmout 1$ fJ~<e tin!tacnus pur·n "r .,:ttt' 0 ,11 
.J~:tiOO~OOu esse Imposto, 'lUilll•lo S. 
l!:xc. vtn , quo n• ultimo oxcrc•ci•l lt-
qu•daclo ~ó salwvlàu urrucatludo ro1s 
I ~.OOU$ . 

~l'> . , os J:~olos que s~ rvi•·am do b.1so 
à C\l lllllli~s:b par,, orçar u imp .. slo 
.do t r.IU$1Lv sã•• dados tão ~o.ilivú,. 
CJUto os quo m 1s o possam s~ 1· a :-... 
~peito •la dt!cr.uaçã•J dtJ qualquer uutro 
tmpostu e cah:ulo da re$pectiva ar-

• 
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recadnçllo; <"stos dados Coram tirados 
dos b:dan.:ole~ dai rllver$as e~tmdas 
qe feno, rcforenle~ 1111 nono de ISS I, 
que é lnmbdm o exercici11 a quo S9 
re feriu o nobre dt:pulntlo. 

E' Assith, ::lr. pn~it1onle, qt:e pela 
estratln tio ferr(l Uaiilu Minurra uo aun\l 
de 1881 r •• ratll arr~cndlltlns, •le pas,a-
geu$ pela mesma estraJI!., 62:111!$Jõ(). 
~ndo \l IIIJ·SO impo>to do 10 % sobro 
o pro:. o elas passagens, eu acredito quo 
devem s ter abi pJra a no!sa receua 
6:211$8d5 

A estrada do cesto, em igual po-
rif>rlu o 111ats uns m~zes, porque o seu 
balanço ô tiO :"iovembr\l dtl l!S80 a 3 l 
dfl Olz~ rubru de 1881, 11rrecadou ...... 
4:3:-168$410, <1uo •lilo tJa ra u ora rio pro-
vincial 4::;4U$844; 

A tl>tratlu do Ptr11 petinga, uo m&. mo 
anno de 1.881, arr~carJou de pa~sagcns 
39:~~0$4UO. 

·A estra•la tia Le(lpoldi:la, Sr. pr~si
dcnt.:. :q1~rra~ em um sumoslre, purquo 
não tenho o balancete rlo ult.imo, de 
Jauch·•· a J uobo dt1 18'31, arrecadou 
137:010$Z>35, que dão para a provinc:o. 
13,791 $U5'3. 

Som.ua•las todas e1tos par.:ellas, te-
mos :t8:272$ 17S . 

.Mas, uqui me parece que deremos 
ainda addtctonar aquillo que dev:a a 
e .trada ala Leupo1dtna tea· IUTaclltlado 
no 2 • sr:me.t•·., e que uito hu mo1ÜVO 
nenhua1 p tr.t . uppor·so que soja iufa-
riot· a , tlu 1.•, 13:701$053, que dão no 
wJ,, ·l·~: OO:J$·!;j I. 

O S1·. X. <J,, Vetga:-V. Exc. nao 
rariuzio a du;peJ.a da anecudaç.ro. 

O ,<)1'. 11. ::iales:-V. ~xc. sabe que 
a reod.t d.as cotr«dus de ferro, !Obro 
tudu n q uc se refere a passagens, au-
gmenta do dia 1mra dta . . 

Alem disso, estou convonctdo, como 
estarâ sem duvida o rwbt•o depulat.lo, 
que n, exercício du 1883 a 188 1 ou tra~ 
linhas Co:rrea:~ teremos em tt•afego. E 
assim quo \oremos a estrada do alto 
Murio.hé d'uqui a pnucus mezea e tllll• 
bem, em breve, grando parttl d? do ltto 
Verde; o todas eslus corupu11hrru~ est.1o 
igu:thucnte sujeitas ao impoilO de 10% 
SJb:e a~ passJgon-;. 

Nc~tas condrçõ:s, pergunfo ao nobre 
õcputadu : huu v c exugor11, J11 parte J n 
c~>mmla;O:o , uo cal.:ulu do$ia vor·ba .lo 
receitnl Nao, absululnnultHil, purqn.a 
ella uão o podia b11sear ern dados mats 
po;i ti r o •. • 

St·. presidente, com relação ao trn· 
postll do s tl l, não pos~o do mo1lo nlgllm 
aceito.r n emenda do nobre deputado, 

• 

• 
porque ella vem a rredar do. orçnmonto 
uma das suas verbas de ré.eelta lmai~ 
importnDtus. 

Atá hojo nllo toro subido muito a 
arrecndaç«o deste amposto, mas o meo 
collega roesmo b~ p >ocos dias nos disse 
que era umll das verba:s quo · pn4ta 
talvez rnontor a mais de 100:000$000. 

Ora, nes1as condtçO'es, nAo havendo 
motivo algum de nrdem pDblica que 
nos le1e a fuPr deaapp11recer do or• 
çameuto o.t~ impollto, eu nAo sei por-
que a as~emblea, que tau sobre ou-
tras indu~trias murto mais >preoarias, 
subre outt· •. s generos de ~imeira ne-
ces~idade, ha de ttrar o imposto do 
comrnorci11 do sal, um dos mais im-
portante~ actoalmcnto. 

Sr. presidente, 11 impustudo sal, para 
o con1umidor, que é qllem o paga) 
como tudo impo!to indí reéto, longe de 
ser um rnal ou da vir aggravur a 
>Ua sorte. á um motivo de acautelar 
se<•s interessas; pois foi o nubre d~ 
putadu quau: nos dtsse isto, nllo ba 
muitos dtn•, roforinao-nos quo fôr·a 
:i. Exc. que propuzera na a~semblea 
;1 su:1 cr.,açã!l, e$\abelecondo ao mes-
mo \crnpo o modo l•olo qual sa d!lvia 
proccJer. à sua .cobrança; e ftll·o por-
quo, mutto patriota, corno é, entendeo 
que 06 nossos patrícios er<lo lesado11 na 
compra de.He genero do l. • nece3Sídade, 
confut•UJe nos declarou. 
· Ora, Sr. presidente, persist írilo as 
mesmas condiçõ~s e as m'esruas ra-
sões a oste re.-speito ~ Certamente. 

O S1·. X . da Veiga:--Este negocio 
ja está rogu1arisado. 

O Sr. H . Sales:-Mas,com certeza, 
DO dia em que não bou\•er mais neces-
sidade do pogar o imposto, as saccas 
de sal nilo cor respondera:o á medida • 
que hoje teem, o que, Regondo Dos 
llisse S. Ex c. , determinou a ereaç4u 
do imposto, pois não ba UtDa bitola para 
!O saber se as saccas, vendada.t como 
tendo tal ou tal medtda, continuurao 
a tol-a effectivameute. 

Porhnto, drgo eu, nAo so tendo mu-
dadll a' circun~lancias, em vct de be-
oeficiu ao pov.>, seria um desserv:çu :1 
extincçllo do impusto sobre o Slil e, 
alem disso, nAo poder íamos ter tal pro· 
c.edtmonto, se não com grande r .s.co de 
perturbarmos muatos doj secviços exis-
tentes. sem, entretunto, mal bot-armos a 
~orts 1\0J contribuintes. 

Qhanto â inconstitucionalidade tleste 
imposto, ntro pode olla ser mótiYO 
para aceitar mos a e:nunda da illustrv 

• 
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.... 
opposiçl<), p..oi.s que, mo pareoo, nlo ha 
tal incoostitucionalldade. 

Sr. pres'dente, todas as leis da as--
aemblea provincial, princip.'llmente 111 
llli" unuUill!, slo, ).,go depoi~ de pru-
mnlguda~ . remt~tthlu á a~eemblea ge• 
rnl, para veriOcar se ha ~tlgu10a dis-
posiçlo offeusiva dos .preceit?3 c?n-
~•itucaunae~ ou q a e 60J& antanouuca 
com as leia geraa·a. 

Entretanto, dosde que foi creado o 
lmpo110 do aal até hoje, ainda nAu hou-
VII no parl~~omento uma voz q o e se le-
vantasse para denunciar a sua incon· 
athnciunalidade. 

Ora, o con•enso d·• parl!lmento, o 
cunsenau dil 11ssemblea l'roviuc•al, que 
\odo' u~ a unos tem reprud uzidu estu 
ltnpusto no seu orçamento, silo provas 
•la sua olu incoo8tucionlliitlade, •la sua 
legilimidade. 

Sr. presidente, eu nllu desejo causar 
mais a attençlo da ll.~semblea ... (nao 
apoiados). 

O Sr. X. da Veiga:-V. Exc. escla-
rc.co muitn o debate, 

O Sr H. Sa/u ... nlo quero prolon-
Jlllr 11 dlscoS!!IO, por que listamos. no 
domínio de uma pror.·gaçllo e atoda 
estamos di>cntiudo o art . 1.• do pro· 
jccto de orçamentll, ainda nlo trata-
mos do or~amento municipal e nem 
aindn foi apresen tado o prujecto de ll.(l· 
pro,·aç:lo d11s ronb~ da" cnmarns. 

Nestns circu:nstancia~ , entfltulo quo 
devemo~ economisar, quanto possível, 
o~ dius que n••a re$tllo 1111 "eS!'tlu, nfim 
de nno serem n~C6·suríns nov11s e re-
pet dn~ prorogac;õJ$, s~m~r~ mcon-
"enientes, sempre preJudtctaes a.os 
interesses da pnH·incia o des, grada-

• • 
vo•~ a no,;. 

Vou, portanto, terminar a' minhas 
obsorvnçõea, e o furd tocanrlo tumllem 
na ttulls lào do imposto tln ouro t·ara 
tlar uma ligeira re.,po;ta ao ml.'o il-
1 uatre amigo residente nn ~idade do 
Caeté, que na aesslo de buje pronuo-
cit•U um brilhante di~curso sobre o as-
su•uvto, ·mas cum o qual uil·• me . c m-
venceu abaolu Lameo•e da neccsstdade 
!lu mdt!ificar-se este imposto ou de sup· 
pr:tnil-n. 

Sr. presitlmto, a questllo do imposto 
dn ouro, a vista du seu h'storico, mui to 
t!!m unpri!S>iooado a aeAem blea, oe!LeA 
ultímns annos, e nesta aessllo tem prcoc-
cupado muito o espírito da commiU~~o 
dtJ.ort;:~mento, que, nno desejando de 
modn e.Jgom adopt.ar mo~didas vexa to· 
ri:~~, · pen~:t quo se deve, entretant'l, 

• 

dotar o governo de meios a tornar 
exoquivol a lei da assomblea provin-
cíul que decretou a sua ereaçllo e que, 
iofulazmente, oc por falla de mediJas 
propriua, aJequada~ o eiBcazes ou p:or 
fraqu t>za e coudemnavd collllosceodeo-
cl~~o dos governos, tem até hoje 1ieixado 
de ser l'xecutada. 

Sr. presi•leute, este imposto fui 
c;rudo om l8i5; o governo do partido 
con.:10nador deixou de regulamentar a 
lei .té 1878. O governo conservador 
me p11rect~ que foi fruco ou condescen-
otente. 

O Sr. X . da Veiga:-Eu nllo o de• 
fendo nesta falta. 

O S1·. H Sales:- Foi o lei regula• 
m~>ntadn em 1878 pelo governo rlo 
pnrtido liberal, que man!lou suspeod~r 
11 cobrançat tln imposto d'abi a p.>oco. O 
governo liberal f·oi igu11lmente fraco. 

O Sr . X. da Veiga:-E criminolll'. 
O Sr. H. Sales:-Poi~ bem; nós 

hoju, os ropresent.Jntes da prnvincin , 
,ao menos procuremos chamar o gover-
no ao bom camiubn, procuremos fazer 
com que as leis om11nlda~ desta as•em-
blea, que represeotllo o.s voto!! de nos--
sos couchludllos, sejdo executadas, 
provendo ao; me os conducentes a o~se 
tlm, para que oào mnis se diga que 
pnuco \'&Iom as nossas leis. (Apoiados). 

O ~1·. G. Penna:- Quo uno sejão leis 
J'lll'a ínglez ver. 

O Sr. H. Sa.les:-0 mou illustre col-
leg~t e amigo, que occup:..u-so hoje do 
a~sumpto, disse·uos que &1 companhias, 
u crt~iu qu~ e<pecificvu a do Morro Ve-
lhn, Mo se 14m furu1d0 uu pagamento 
do impo~ to, que apena~ têm feito recla-
•naçtJe~ jústas, e 11m abuno de seu as· 
~erto cltuu-no~ u rela t.orio do illustro s ... Uanduira de Mello, qut1 se referia 
li~ 1 a~ões de oão ~ancçllu do Sr. cuu;;o-
lhoai'O Suldanha Marinho a um?. pro-
posiçtlo decretando e<s: imposto. 

O Sr T . da Molla: --Eu citei neste 
rellaturio as palavra~ dos Sra. Bandei-
ra de Mello e Saldanha Maa·iohg ape-
nns para dar a ra>&ll tia tlomora que 
ho11ve na execuçl o da lei. 

O Sr. H. Sales:-Mas, ou contesfo 
i~so. porque em 1875 o patriotismo da 
nssnmlllea fn; re~tabelccer o impo<to 
na lei •lo orçamento c, no emtauto, atá 
1878 olla esle,·e sem regulamento. 

O g.>veruo tle 1878 t1 rt'gulamcnlou, 
mM da h i a pouco fui >uSpt'r.U a 1 ::~,.,. 

cuç4o d • rP.gulamento e ficam·'! no 
Jncsmo ostttdo ! 
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O Sr. X . àa Veiga:-Suspensa por 
uma dirnple~ portaria de um empraga-
do eubulter uu da admmistraçao. 

O 81·. H. Sales:-Mus, Srs., as ra-
SÕJ!I quo dava u Sr. Ban<leira de 
Mt~llo p11r1.L CUII31derar bconveniente 
o ÍIII(IO• ~ , tlu ou• o ~ao de neuhnma 
proCédt!ucin, comu p:tsso a mostrar. 
~ntomhu ulhJ que no~ fullava eom-

petenchr. p 1ra legislar mos sobre esto 
objecto, purque ja havia uma impus içao 
gerul. 

Ora, Sr. presidente, so n~sim COra, 
comprebendu V. Exc. que ni>s nlo t e-
rlaln.ls ~tluulutameote orçamento Je 
ru~eita, porqu.e,corraudo de uma a uma. 
M verbas a e nossa rec'líta, verâ V. 
E1c. que todo' O$ ardgos della con • 
st!lnh:scstllo igual111ente tr.bntados pelo 
~<tado; de surte que, se por vcncura 
cstn consideraÇilo pesas3& nu anitol) da 
as ·emblea para de1xar de Jecrutar tae~ 
i mpos1çéJe.;, seguir -se-hia que nllo te-
&'ln•oos rec .. i ta. 

E, Srs., aproveito a opportunidade 
para em 1101ue dus meus cunculadaos, 
eru nome do povo mineiro, l iluvar o Sr. 
Dr. Caml.do de Olive•ra, que re lcvan· 
ti~~imo serviçJ uos prestou no parla-
mento u prupo:~ito du•ta questàu ... 

O Sr. X. da Veiga:- .'\poiado, dis-
cutiu muit.> bem. 

O Sr. H . Sales ... tornanJo bem pa-
teuto o d1reito que as:istia á LSSo;ut-
!Jtca prov.ncial de Miua~ na docre taçao 
del!lO impJSlO. 

SI'$., ullo &nsistírei mais no assumpto 
e vou ltH'Rlinar, com a dechr.naçao, 
entretanto, de quo não me arreceiu 
de tornar-me desagradavel a quem quer 
que Sl'ja, tra~ndo dtlllta mato.r&a; oao 
me nrrucoio, pul''l ue, se eu , purvc.unura, 
nao tivesse a coragem de vir da tr1bun~a 
da assemblea provwc•al dt~fenoltl l' os di· 
l'tlltos IJO•turgados de meus conculadaos, 
attendeudo a •~so; se ou nao me julgasse 
com (orça de Juanter por m&nh• llê"l'ltl 
us lmos e a dignidade desta as:samblea, 
embora com risco mull&s vezes de io-
conot· em de!ISgrado; se udo uvesso o~.a 
cu1 ugem t.ería, ::Ir~ .• a buta:llll para d&· 
1.or ll• ll:en1 concida~aus quo aqui me 
oollocurtlo: prllcura& outro, quo me-
lhor corrt~pooda á vo~ voutade, que 

111oHbor : alua cullllJiellt~nder os Vuli:IOs 
d&rutt<IS e &utenls:IU!I, quo molbur vus 
vo~sa r~prt~S<~JJtar nllllta cadelr~~o. (Muto 
11e1"; mtdlo bem). 

Silo avoiadu o eotrl o ~on ,uncta
meu to em d&scusjdu as seguun es-

.Emendas. 
N. oi. 

lteduza.ae a verba do § 1. • someoto 
de 7:000f. 

• • 

Sala das sessões, 6 do Ootubro de 
188~.-E/. Sales, Drumond, S. Ftt·· 

N. 5. 
Reduza.se a V~<rba do § a.• somente 

•lo !1:000$. 
Sala das sessões, 6 de Outubro de 

1882 - H . Sales, Drumonà, S. Fer-
raz. 

Niuguem mais pedindo a palana, 
encerra-se a Ji~cossdo e, procedendo-

• Sll â votaçao, á approvado o art. I . •. 
Segu.ndo-se a vutaÇilo das emendas, 

sau upprovudas as de ns. 2, 4 e 5 e a 
de n. a na parte relativa aos §§ 7 .• e 
12. ·,sendo rejeitadas as outras. 

A de o. 1 é coo;iJerada como ad-
dit iva para ser dtscutida com as dis-
pos:ções pe&·maneotea. 

O Sr. X. da Veiga declara que a 
minoria vot.uu unan1momente coutro~. a 
emenda n. 2 . 

A dtscuss:to fica adiada pela hora. 
O Sr. Pt·esidente marca a ordem do 

dia seguinte o levan ta a sessão. 

46.• SESSÃO ORDlNARlA AOS 7 DE 
OUTUBRO DE 1882. 

PRESIDI!NOIA DO SR. BARÃO DI! CORO. 
YA.NDEL. 

SUMMARIO.-Ord~m do dia • .....2.• leitura de 
proj eeto. - Ob~at publieat: 7 lutrueçlo 
primaria.-MedJdude est&htltea. - Oboer-
vaçUoa dos Sra. Lomot, lll Fulgencio e G. 
Poona.- C .. doira do toxicologia.-Paga-
01onto ao Dr. Godofrodo S. da Moti&.- Pre>-
loogamento de o.tr.&da de ferro ao Pomb&. 
- Escola de pharuacia. 
Ao meio dia, feita a chamada, 

achao-se presentes .~ Srs. deputad<H, 
faltando com part1c1psçlo o Sr. A. 
du Amaral e sem ella o Sr. A. Cesario: 

Cumparecom depois os Srs. F. Na-
varro, Paixão, S. Ferraz o Nelson. 

Abre-se a sessa:o. 
E' lida e approvada a acta da an-

teceieote. 
ORDEM DO DlA. 

2. • leitura de projecto. 
Tom 2.• leitora o de o. 307. 

Obras publica!. 
Entra om 3 .• dtscus~llo o projecto 

n. 8, que uutor isa. de.speza com di ver-
sas obras da provmcta. . 

St11> o.poindas o eot rilo. conJ unotamen· 
te ltn disou~slo as segutnt03-

E tnendas. 
N. l. 

Onde se cliz- para S. Joll'> Bapti~ta 
de Sou3uby 1:000$ -diga-se 1·50!)$. 
cunrorme o q ne pa•s'u em 2 • di~cus• 
alo. 

• 
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Onde ~ diz-capella e cgreja das 
MP.r~z clt~ Mariaona, com quotas di· 
Ycrsa -di;;a•>e somo!t le- pnra a capel· 
lu •la• Mcrcfz ·to Ma ri •noa 1:500$. 

Sala •la~ sE'~sõo~. 7 de Outubro de 
18S2.- v. Cafe 

N, 2. 
o~po a da~ palavras-do orç~mento 

\' Í••ento-accre$C6ntoJ·S~U do futu-o • . 
1'0 CXIII CtC:O. 

S. R. Sala das 866>ues, 7 do Outubro 
do 1 :!8'~ -X ela Veiga 

N. a. 
Suppr ima-se o§ 12.• du art. 1 •, por 

h1ncr i•lent:ca autt•ri$&ÇAO OH § 7 .• do 
mesmo art., e em lugar da c .. nceiçao 
da Cachoc.ra, diga·se Carmo da lia· 
chut~ora. 

S .111 •las >es:>uos, 7 Je Outubro de 
~~~.-G. P enna. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
flo.:a u di·cussao al.liuda para a seS$! 0 
a~guinte, na forma do rt~gimento. 

I flStt•ucçtfcl primaria. 
Entra em 3.· dis;ussao o prnj !Cto o. 

25, creando cli,vcr~aa cadeiras de in-
atru•·çt\o I'' i ma r ia. 

E' npoohul ~t e t'O tra conjunctameote 
em diacus~llo a ~eguiote 

Emenda. 
Otule "' lê-§ unico- para o sexo 

rna.sculiun da cil.laJe tle Leopooldtna--ac-
cr.,~c.mt ;-~e-anncXl•l~ a ost.a cadeira a 
11ula do JIO r tugucz; o ma s como se se-
guo. s. R. Sala da~ sessu~<~. 7 l.le Outu-
bro de 18 ,2.-Sanla C.:cilia. 

N 111" \Hirn v~tlmolu a p .. liu v r a , fica a o . . t 
d l-cu;~:\o adiada pa•·a a w>sâll ~:.uw e, 
ua r orma do r<}gimon tu. 

Medidas de estatística. 
t::utr.t un1 :$. • •li~~:us,~o 11 pr.ojoctu o. 

:J:J, c1uc e~:abelcce l.l• v~rs.t~ •uutlil.lts tle 
uolll liSLica. 

E' a poiad:.l e ent ra couj unctameuto 
cu• dí~cuS$il<> a seguinte-

Emenda n. 1. 
Suppr irna-so do :1 r l . I. • o § 7. • 
Sah• tlns >O<· ões, 7 tle Outubro de 

188t.-R. ela Lu;. 
o S•·. Lcn•o•• {Nilo tomos o JeO 

tl iscuno). 
::ili·J ap oia·lns o cnlrilo conjunclamente 

l'lll cl scus•ao toS seguioto1 emendas. 
!'1. 2. 

E·nen•la surpresp•n ao art. l. • § l. • 
Supprimà·•-~e Ai palavra: - e S. R'l-

qu••, llcsm.,mbr:vl:l cl11 Bambu hy. 
Sa la da< ,;c~~õu~. 7 llo Outubro de 

l:i~2 - .1! J ,{e Lemos, 

N. 3. 
Supprima·se o § 2. • do art. 2. • do 

pr.•jliClf. n. 33. 
Sala da• ~e11sões, 7 elo Outubro de 

1882.-Safes P eimoto. 
r•Hnguern m·tis po li no lo a palavr., , 

flcn a cliscuss!io ndiada t•are a sessliO 
sPguinte, nn forma !.lo regimento. 

J!:utra t~m 3. • discus.•ltn o projectn 
o. 47, decrctaod•> ;gualmente lliver-
s'ls medidas de e1ta ti~tica . 

O Ma•. ~lanoel Fulge nclot 
(~ :In temos suus observaçü.s). 

E' apobda u entra coojunctumento 
em dbcus:~ao a segu:ntc-

Emenda. 
Supror ima-se o art. l. •, alterando· se 

coo\·enientemeote a uumernçno dos 
domais 11rtigos e par:~gt·aFhu~. 

Sala óa:1 ~e.><Sõe.•. 7 de Outubro de 
18i2.-M. Ftdgencio. 

O 8r. Gu8t.av o P e nnnt-
Sr. pre .. iclente, a circum~tan cil\ de ter 
sl•to u ernen•la supprcs1iva uft'tlrecidn 
pelu uobre te:u.Ler da 111innria .... 

O Sr. M . Fulgencio:-NAo apoiado, 
nlo aceito a vatento. 

O Sr. G. Penna .... bem me faz c•·er 
que S. Ex c. collocou ostn q ueatllo nu 
u:rreno politico; que fat desta guerra 
obstinada á creaçao de comarca~ uma 
parte do programma da opposiçao nesta 
e as e. 

O Sr. X. da Veiga:- E isso honra 
muito a opposiçào. 

O g, .. , G. PeMta:-NIIn duvi<lo. mas 
V. Excs. não pensav:lolassim quando 
erão governo, tanto quo nas c.•llec.~ões 
de lei~ •le 1868 a 1878 ha :uuitas crean-
l.lo comarcas e alguma~ a té com subre-
scripto para juiz 1s do diroi t, ,que as e~
pora\':lu. 

Vo:es da minori•·: - Nãn npoiaolo .. 
O SI', S F e1·rn;;: - A mlnlm ó exemplo. 
o S1·. O. Penna:-l'nis nno t 'lmM, por 

oxom pio: a com·11·ca do PMsa Quntro,que 
roli croal.lu por V. Excs ro.ra O genro do 
cunsulhllil.,, Joaquun D. Rlb~iro tia Luz! 

O Sr . • Lda Vetga:- Nuu apoiado,uem 
otlo rreci!a\'a quo se fosso crear co-
ma rc:1 IJR r a seu genro. · 

O S1·. G Penna:- Nilo conte~lo os me-
recimenlt•s desso magist rado, mas o 
f>~ct., deu·se; a c~:marca foi crenda p11ra 
elle. cnntt·a as eonveniencins 1mblicu. 
l~to está na consclencia do tudos (ndo 
apotutlos da 011poslçdo). 

Om, se é :t-<~l tn, Srs .. so eu, tntvez 
um pouco intlisc•·elamente. •tl!ctarPi que 
•te totlo~ os prnjectos quo tinha ti·'" " 
honra de submet ter á Clln~lolu i'U'i•'" ' '·' 
casa era o 11:\ crençA o da CllniR rco1 ole 
S:t::tn l$abcl aqucllCl A quo ligll\'& mai1 

• 



particular interesse, maior empenho 
por que elle representa a aspiraÇão legi: 
ti ma de dous muolclplos muito impor-
tantes do 13.• districto, nlo podia detxar 
de estranhar o procedimento da oppo-
slçl o, v indo combater esde projecto em 
3.• diSCUSSitO, QUilnllO a CÍI'CUIUdtaOC II\ 
de ter sido approvadv eul l:!. • cvruo que 
estabelece algum efi'dito de caso julgado. 

O Sr. X . áa Vciga:-N~o apo1ado. 
O S1•. G. Pen11a: -~e$tas coutl1çõcs, 

Sr. presidente, o proceduoeoto dos no· 
brell dupohd·•$ fuZ·mO ucroditar que 
SS. Excs. sllO levados por um pnuc1p10 
de opposição polltica nosta qucstãu; 
mas e.poro que n maioria du ussllru-
blea nllo deaxara •lo contrur 1ar um 
procedimento que nuo se ll:uoa no in· 
ter~sse JIUbl i co. 

St .e tratns;c, Sr$. , da c reação de 
uma com11rca q u& se cunstitui.se de 
um só termo ou que fosse ucce sano 
ptu·u sua cnmç.'to mutilar-so no todo 
alguma outra, onttlo llem; rnas uãu é 
tusim, trala-~o do uma comarca flue 
vao ser couslitui•la tio t~rlliO$ de:wwm-
brad s tia comarca de Jucuhy, quo 
tom tr.u muuicip1 o~,e da do lt•o V .,r.le, 
quo llruvemoute terd dvus, oaudu p63· 
~uno o camiulw de u1n ponto para oo-
tr''• como va.1·irlqoe1 ainda e, t!J anuo. 

Ora, :-r . p•os1dunto, se ô aceita gc-
.1'1\lmentc a idrn de divisllo das comar-
ca~ para melhor dtstr;IJuiçâo da jos-
t il;a. ~e os .erl'iços dos juizP.s de 1li • 
I'Oito tfírn sidu ultimamente muito aug-
ulcnhulo$, que mal vuo <tue se cree na 
pa·o1•incia mais uma comarca do dous 
te1·•uos, quaJldo disso oao re~ ulta onus 
nlgum para os cof1·cs publ icos pro-
VIUC• a~s 1 

Seuto-me tranquillo, Sr. presidente, 
cer tu de '}Di! a casa, approvando este 
projecto em 3 • discussAo, fará um 
act~ du justiça. (Muito bem). 

O i!h·. Alonoell'ulgeneloa-
Sr pre~identc, estranhei subro modo a 
maneira porque o meu ill ustrado col-
lega, quo~ aCllba de sentar-se, encami-
uhou a JiiCU$SãO sobre a emp,orla que 
tive a h.lDra de offerecer d COII$idera-
çllo da casa. 

Sr. presidente, não faço, nem podia 
fazer, questllo política da croaçao desta 
comarca, como rle outras, purque sem-
pre colluquei a hei de collocar acima 
do• 1nesqutnhos interesses pal'tidarios 
o grande in(aresse da conveniencia do 
aoniço~ublico (.lluito bem). 

Se apresentei a emeu.Jn em discos-
alln, Srs .• o tlz por que tenho sempre 
me manifestado ne$ta casa, de longos 
tempos a esta parte1 contra t, creaç4o 

89'7 • • 
de comarcu, porque estou convencido 
de quoj'l temo; muit.&s . (Apoiados) 

Alem disso>, Sr. prosid~nte, a casa, 
na pru~ente se:!$ão,ja tem ·se manifesta-
do contra a creaç:lo de c•>marcas, tanto 
q UC\ vutnu contra o projeoto •lo Sr. V. 
Oafé, um 2. •. d•scu.uo, quo creava a 
comarc:t do R to Dllce ... 

O S1•. Mern!lio:-Em molhores con-
d içõcs. 

O Sr. M. Fulgencio ... om melhores 
coudiçües, sem dovi•Ja, e coatra um ou 
outro, apro~entado pelo Sr. Dr. Lemos, 
bmbam creand1.1 comarca. 
. Ora, LfiOdu a a>sembl,ea votado as-

Sim contra Jo,u:~ pr.Jjectos de creaç!Io 
do c .. m,trcus, em IDttlho••es condições do 
que esto,tfe que se trata, me parece que 
11110 putle, a ·}nerer procader com co-
heron.cia, 1•11Lar polo qu.e se di4cnte. 
(A porados). 

Sr. presidente, collnqnemos a ques-
tilo no~ ~e11s verdadei1 os termos; nós 
temo~ a comarca de J aouhy, compo~ta 
do~ termo~ dtt Alf~nas, Mucbadu, a1nda 
nllo mshlludo, e Curmo do R1o Claro • 
u a com .rca do Rio Verde, compll.1~ 
do" dn C~tmpanha e S. Gont~&lo da Cc~m
Fanha. 

N.·stas duas comarcas, os juizes de • 
diroito respt!ctivos podem per(eltamen-
te cumprir os seus deveres, pórque 
nmn compõe-se de dons t&r mos, d is tan-
te um du outro 4 leguas,e 11Uka igual-
mente dt1 dou~ e de um ainda nAo cren-
do, tatnbern em pequena distancia un.s 
dos outros. 

Destas duas comarcas quer o nobre 
doputado fazer tre.o, compondo-se a n:r 
va de Santa lsabel,do te rmo de S . Gon-
salo da Campanha, e Maohado ainda 
Ddo installado, e ficando a do R io Ver-
do rerluúda somente ao t ermo da Oam-
fanh~, que é muito pequeno hoje. 
(Jlp(nados). 

g· 1•er.lade quo o nobre deputado se 
lembrou que teremos de craar para 0 
fulu~o o municipao d~ R io Verde, que 
ficam fazendo parte Integrante da co-
marca do R io Verde. M.IS os te proje-
cto nao fui ainda discutido, n«o sabe· 
mo~ so serã ou nilo creadu &!'Se muni-
ctpto. 

Vê,portauto, aassemblea que oAo ba 
convonioncia pubHca alguma qoe nos 
aconselhe ll creaçAo des~a comarca 
proposta pelo nobre depubdo. 

Alem disso, Sr. presidente, nós crea-
mo~ no uhimo bieunio diYdru.s ettmar-
cas, qu& ainda estiv (lOr ln~t.&llar-se e 
que niio o ~!·~· ~i~?. cedo, ~C'9. ue o g~ 

• 
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veroo nlo encontra no erorio pnlllico 
os meios neco!sar ios para provel·ai. 

O Sr·. O. P e11114:-Knliu qual o 111'8 
jui&O !1Ubli()(Jf 
v~. M . ~ulgencto:-V. Exc. teru tal· 

vez acompanhado as dlscu~ões bavidu 
no senado a re~pei to da et-eaçAo de novas 
cumarcas, e snbo QUe u governo nlu tem 
dadc• u.' meiUll n~~~·Jus para o pro-
vimantu dellaa, pu1·que e~Lamos em 1'8S· 
eimu eoncüções llnancelras. 

O :Jr. Jltnello: - 0 auno !>llSS&do crea-
rao-be &QUi muitas, que ulo furao sanc-
•.Honadaa velo :$1'. M. de VasCIJdcellos. 

u &·. M. Futgenclo: - E' ex.acto, e 
pelo motivo que acabo de ex.,or. 

Eu declaro ao nobre deputado que 
sinto profundamente ter de votar cun-
\ ra deu pn•jecto, purq ue S. Ex c. mere-
o~-me toda consideraçlo. 

u :>r. 'l'ocaroUns:- A uós todos. (.Apota-
aos) 

O Sr. M . Futgmcto:-Mas, nôs, mem-
brvs lia opJJUSIÇav, temos por dever em· 
pr.,gat• todos os OO$SUS esl'oa·çus para 
11vrtar que "'jio ac•·illcados os ()(Jfrii:J 
publicos, ja tll.u depauperados. (Apota-
~s). . 
~ós nao temos somente interesse em 

JIUgnar pelos cofres lia província, que 
mais lmmedíatamente representemos; 
temos taUJbem o devet• de l'azet· as ew-
nomias n~ssariall ern relaçio aos ser-
vaçv~ geraes do .&stado, porque toolvs 
sumos bJ"asalel ro~ e nao \levemos ll~<cre .. 
l:Ll' despezas, 111ubora ()(Jrrao pelos cu· 
rrltll geraes, :~eullc em circumstancl11s 
wulto especiaes. 

Não dovumus, portao to, c r" ar coma•·-
C3s,se ntlo quando o exija oserviçv l'u-
biico e muito iaupeflvsaaucute. 

Não medetor miuanlo outros auolivos, 
qu .. nau o iu ttru>Sb publico, ua aprb-
aeutaç4u dea1a emenda •opprt~lhiva. 

So IIU t:Dtuudu.~e IIUtl u CUIIIUI'Cu 
propo,ta pelo nuba o devu lado era ucce~
~amu, v •. taraa por ella de muito boua 
grudo, pur !lua~ ra.ões; priruuira, por-
,1ua cumpdritL o meu do•·,:r, vrouuuci-
audo·rnO 11111 bem da admw struçAo da 
justiç<t e, 01n aeguudu lug11r, purquu 
.:uncurrt~raa para a croaçàu lie auuis uau 
lug.•r dP juiz de direito que, na minha 
up niiiN, toria de ser precuchallo 11• r uw 
cvn~er· v utlo a·, vurque V. Exc. ~aba, eu 
ja o di:sse 11qui, que a 11scen$l!O do 
1otu·:aolu cono~<rvallor é q uestàQ lle )lOUCO 
temvo. (Ar-oiados e ttt2o apoiados). 

Vê, pur tauto, V. Exc. que eu nllo te-
nho an1e1 e so nenhum !JOiatico De$ ta 
que. tolo. 

O Sr. Se.Pe1·iano de Resende:- E 
ne~1e ponto uó.l u•lllwos mais du aceor· 
do cuw a~ vbla~ do governo do quo o 
&aulll'll lleiUI.lldO f!UO 0 I!'Oi&. 

O Sv. M. Fulgencio:--'uatamente; 
o, tamu~ mais g•1Vernlstas do quo os 
nobres tluJiutadva. 

Apres~otando ost:L elllenda, tive ain-
da po1· IIm wantcr a coherencia que to-
ubu tido sempre em relaçlo à creaçilo 
1111 comarcas, porque entootlo QUil us 
uctuaes silo reais du que sufficientes 

Seria mu.to conven:onae oue a ns-
semlJlea torn&$Se a deliberaçÃo lembra-
da pelo meo n11bre collega,o Sr. Veiga, 
de prvcader a uma rovistlu e rnor~ani
saçao das comar·cas exist·mtes, tio 
wollo a consult:arcm·se o; interesses da 
admiuisll·llçilu da justiça, ~em nggra-
vur os cumJ>rumi!so~ extraurolinarios 
que ja pe~lo sobre o thesuuro nacional. 

A as~ullliJiua tom-se mostrado con. 
t rari<\ â croaçtlo de comarc•rs, vo-
taudu contra os additi vos dos Srs. Lo-
m s e V CaCé, e, vor tanto, creio quo 
~oro::tlllerà cohtlrentemente, appa ovando 
a miuha emenda suppressiva. 

O 8r- Guetnvo P c nnn:-Sr • 
pru$idente, a meu ver, um dus muti· 
vos princ•pae•, que dctorwi nullu a re• 
jeiçâu, eu1 uun1 das ultrmas sessões 
tios proj11ctos apresent~>dos p~lv mo~ 
amigo v Sr. t . • socretario e pelo nobre 
tleputadu, reprosent.aut.n do 14.• dis tri-
cto •. Cvi " cir.:uanstllncia de quu esses 
pro;~<ctus, envol vomdo ma ter ia iru por-
tanto. ha villu sido offerecidos como 
;ulolilivus, s .. m quu a commis:;llo compo-
tl!lllll h ou VdSStl tlaolo purecer $Obro 
cllc:s. 

O Sr. Lemos dã um aparte. 
O Sr. G. Penna:-Mu~ desde que a 

assemblea v.•tou em 2. • discussão a 
J croaçào d·L c·nnarca rle Sanh. Isabel, o, 

segunr!o a no<M praxe parlamentar a 
dcc.silo om 2.• discussilo importn~rlt) 
qu1si uma se~tença quo passou ern jul-
gado, uao ve;o r11sllo vnr a que este 
!JIOjcct•• ~cja rl!jeiaadu em 3.• discussã ... 

Oemais, me parace que o noba·o de-
put-rd·•, que impugna a medida, nllo 
está b. m infonnar1o de cert·oa facto~, 
que m•rtivar1to a SU'l apr uootaçilo. 

c..,mo j:L tavo occo1Siâo de dizur, a co-
mnrclt tio Jacuhy compõe se lle tres 
toa mos imi•Ortantes. 

Ora, Sr. presidente, em virtude da~ 
refurma~ judrc:nria, oleltor:tl e rio 
oli.tamento aoilit 11' , o serviço tios juizes 
de diruit., ougrnen wu ae muito, o poi~ , 
n!l.o é ca·i vo~l qu 1 cm comarca~ muito 
exten:~~~s o populos~s sejnm' t .riu:~ os· !!•• serv iços f~itosa tempo e comj:l ·tio;a. 

Accrcsce ntn:la que os termos de que 
ae coml'oum aa duue comarca,s de Ja. 
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·- .<&NtV~. . 
·cphy. &"Rio Veme estio lipdee•entr.e 
lal~peatil'JU ealr&~ll· " ·• .! : I 
.,u.Ql&.~N ... !'~.4l,.m ·apar,te. 'j 

O Sr. G. Pe~,~N&:.-Nao .. &emott~ 011&pa 
'1ie!Q08!&11Í~f&U-.. ~ ...... uu~~um 
pooco.da, a~R,ibuiç6b cou(ericla álr ... 

.llimb~lluó protioouaes de Glárem "'Co-
marcaa. • ~~~,. J 

E11: v.otarei ·aemp&:ll contra .aqoéllas 
que qu:zo~rcm ~e constituir. d.e um..IÓ 
.&&rrao; mas, deede que,roomo u .o .caao 
. vel'~tei coa~ul&am-te oa íoler8:11!' da 
.boa ad•inl•tr~ da joali91', niO Jlu&lao 

· n1111enur oi:serupalo .. em v.ot.ar ,fuora-
.ve1awnte~ t.ao~.que . asalm proceda éom 

• •ralaoAo aat duja prujeowa~que forA~ re-
jeitados pela. casa, ,embora· nlo tive.• 
.ébnhecimeól9 éx&oto· du 1•14.\C8Udades 
em q11e ·se o.ji.reteGdiua crear easas cu· 
mnrcas. ·· 

Sr. presidente., ae a comarca 'qUe 
11roponbo ,..,., tíazer com •\Ue ~ do ltio 
V.erde se compuaha 11nicame~W do la~ 
.mo .da. Campanha, íoneganlr.oeute um 
do~ mais impo~Lantes da provaqci& e 
que eu me desvaneço de r;epresent.ar 
ne., ta.caea, ~Dhcra maia robu~la . con-
fiança na justiça da. a.oseoib1ea, de que 
dentro ·em brt~ve aqu11lla comarca· ba 
rte' ter mais um termu, o do Riu Vtl!l'de, 
em cujo seot1do ja. f'orlo a.,re.eo&adas 
aqui represeotaC}dea doa povoe dassa 
freguezia e de uocraa. 

O R.o Verde''hllde infallivelmeote 
constituir um' lnub' cipio;'pflriluê é pon-
to termioa1' de uma ·llas"malà impor. 
tantês estradas de férrõ da noua pro• 
vincia, que marcha com rapadt-z verda-
deiramente lugleza e qu" deve estar 
cóticluída até 'ffns do aooó futuro. 

A anelllblea esta b6l~!Co!U para or mu-
nll:ipius· recentemente creados a ~b~i~ 
ga~1o de coo~truarem cadea, casa de 
eama.rá, outra para a instrucç6u pu-
bl\ca. Nilo acredito e Do;~ desuju que se 
cree este aooo· a villa do Rau Verde, 
porque devemos ag"uardar que âlli 
chegue a estrada de ferro e que entao 
ae coo~trulo e>181' edfllcaos. Nilo ha a 
ment;~r prubaJ1ilidade de acred.a ta.r-s11 
que seja provi,. a comarca de Sauia 
Isabel antes da ·cJ;e&ç~o da. villa ~do 
Rio Verde e que seja inalallado o J!OVO 
mou,cipio1 e nom sen;• is.;q de m~:ttvo 
qut iaop.eça a cteaçAu daqueJ!a comar-
ca, que será provida quando o g ... ver· 
M quizer e puder • 
. E•i'Oro, porlaoto, que a asse!Db1ea 
fará justiça, f\lo tendo em con~l~'!~~ 
910 o Jacto de h'-.va?'m sido ,re~ata~as 
4_. comar~. , 00111,.qu' I! cucpm-
ata~..t~P .. ~P~~~:te~ ,qutU~~ .. 

!orlo pro~tas em·adiiti-"0 s ~"1~flre a 
·c» Slall&a Jiabél '''.ho'"e diaolliiiSiolque 
csclare~u o a!S~IDP~ir • ,.,. ~ u •;,;. 

Acredtto, (iOi!l'que· a cua rejeiiará a 
emltllda suJillrese!.fa. r 11 ! . ·" 

A·díHOsalo' .ftcaoadfada para• eêlllo 
seguinte,•' na formJ do regimentO.· " 

·eádéwh 'de tOài;~""i~: ·' r ~!-Y ~-"'t 
. li;n~ra .. em 3.• discq~t O p~~ n. 
103, · creaodo esta ,cadei~ DI; ~)a Jle 
pbannaoia, com P.S addi'tiv!!&• appr.gva .. 
d~.,el}l .2.r di,cteslo. CJi81todo ~ dl,er-
sas cadeira&.. de 1ip5trocçlo. pr.i~ri.a. 

E' apoíada e ,eot~coojuoctamente 
em diaeoullo a. ~gui.ote • l'• '"JlJft 

EtnetldG. I I • "' 

, Sl!pprimn,-se, a. ,pirte r,elatívã rPi\-
etàuraçto da cairêlfé.9e 1n.trptij)~!f,rj· 
~~;~a.raa do sexo.mi~JlÍJ'l~dp, .lt,\tja,f,p~u. 

S. R. S. la 1-. , ~--~. 7 de . {)Jtu. 
bro ~e 188,2.-JO,Ifo ~:, , , 

Na forma do, •regimento, .•ftca a dl~~o 
cassio adillda para a .118S~lo seguinte. 

.Pagamenlo4o Dr. Godofr:e&i'S. 
.,... . da Motia. · ~ r 

&' npprovado em 3. • 'd!se~íõ o·pPó-
jeeto o. '116. q~e rn~o~a p~r :ão Dr. 
Godofredo S.. ila _lfotta veacjmeotos 
atrazados. . ~' , • 

tPilolongamentõ de· mrâda ·de jérro ao Pimlid. . . ', 
. E' approvado em 3. • 'dieÔna$10 o pro· 
Jecto n. 231, que garante A comM-
nhia Unillo Mideira o direito de P.~ 
loo~r .. us tri~h9~ até á ciü4( ~o 
Pi1mba. , . . ' Escolâ de pharmacia. .1 Continua a,2.• 1liscqaslo, do art. 4.• 
d? prtijecto n. Z77,' 'que dá; 'ooYa.-OI'fr&• 
D&."llçaG á escola de pbumacia de.Ouro ·• 
Preto.. .. >: 

E' apoia.ta e entra coojuóclametite 
em diacus~Ao a seguinte-• · 

I 1/J ~ • 

EmBftda. · ' . ~ 

Snpprimã.se o§ 2.•:do al'f: 4:-'• " 
·'No ~§ •3 •, em véz de 3 prepa'radoi'es 

-cooservadorPs,"diga-ae dous1prepiara-
dor~-cooservad.ores, alumoos da es-
cola, 1 nomead{>S pP.r C!)DjÍU,tiO, perce-
bendo cada um .~. 

§ 4. • diga·se-um,purteiro-cootinuo 
e um •orvente, pêrcej)eodo o 1. • 500$ 
e Or2.• 360$. • 

Sala dlls ~~~s. 7 de 01ltubro de 
1882.-S. F~. I •• ·• 

E!lt;erral\a a c\!scu.sa,lo, é • appro,v.afto 
o art.· com1 a. emeeda do,,-..t;~ Fer.oa, 
iqndo • prejudie~~~ .. a dô, Sr.. MQre-
tuohlh ofl',rj)CiAA M~iOIIQJP~ 

• 

. . 



• • ..... . &.•~ .. ••• 
·Jlotra em dúo1utlo o art. 5.• 
&' apoiada· e eotr'& taaa.._ e• dilo 

caldo a Hpiot.-
' Emei&da. 

Supj r im • ·H o ar&. 5. •, por encerrar 
m .. te,·ia •1ue •leve Hr traada em re· 
gltlamenw expe1ido pelo gonruo. 

Sala tia• s .• s·õll•, 7 de Outubro do 
183~.-S. Ferras. 

Soet-rra•la a dLieuiSio, é approv4da 
a emeo la ~oppnmiva. 

Enlra em fli:tea151o o art. 6. • 
E' apoiada o entra coojuoctal!leDte 

eru •li<eu s~o a ~aiole-
EtMitda. 

Supprlma·se 11 art. 6. • 
S.la das >H~UÔ.t~. 7 de Outubro de 

lkll:t- s. Fernu. 
~oc.~n·a•la a III!'CUaslo, é approvada 

a emt~uda :~upprealn. 
&w appro\\tdot 01 art.. 7. •. 8. • e 9. • 
Eutra t~ru di sou~ o art. 10. 
E' apolaola e entra conjunct.ameote 

em •ll:~eu"'1:1o a segulote-
Emtltda . 

Km VIIZ Je 40, di!r&•l8 20. 
Sala da• ~. 7 de Outubro de 

18:ft.-S. Ferras. 
Buc.~•·rada a lllfCUSSio, é approva'do 

11 IU't i tl CIIID a eiJ!eDda. 
R' approvado o art. 11. 
Kntra em di~cusslo o de o. lf. 
S&o upoiadu" eatrlo C01Djanctameote 

em dlac:u~io as 18fUiotee-
Emen'.lal. .. 

C:.1da certhll1 :le exame de anuo pa· 
g~&rá IIOIUOill.tl 1$000 e cada diploma de 
phaa·maceuti1:0 õ0$000, llcaodo, tanto a 
certh!l11 como o diploma, Isentos do pa· 
garnonto de qualquer outro direito pro-
VI Dela I · . 

Sala~. •las aasõeK, 7 de Outubro de 
lf8~.-s. 1'tPT'a::. 
~m vu lle *-'1000. dig:l·se 60$000. 
&la das sestõda, 7 de Outubro lle 

Hl82. - vl.lQa•·to. 
Eocerralla a diecusslo, é ai'provado 

o artigo com as emendas. 
E' approvado o art. 13 
Entra em disouulo o de o. 14. 
E' apolad:l o entra coojuoctameote em 

dlscu:l!4o a seauloto-
Et11êw14 

D~po a das palnras-pero~ote a coo-
gro>g .• \à·• olos leute.-ccresceote-se-
IIÍ o nâo liver"'m feito peraole qualquer 
cur4o dll phannacla·do p111Z. · 

S R. Sala aa.s sesscJcs, 7 de Outu-
bru de 188·~.-S. Ferraz . 

EuCdrratla a tliacusslo, fica a \"O· 
taçlo &dr11tla por fa ltu dt~ o. legal. 

Entra em die.;usilu o art. 16. 
E' &JA)iada e enlra conjllootameute 

0111 lli•ulla..i. a MflliUtll e~Aeulla. 

c O. eumes de eacla aoao •rio 
Uleol'icos e pratieoa e ce poaw terlo 
tirai,tll i 10r1e, eUi'"ado-N O alDDlDO 
imaedlaameate. ,. • 

Sapprim&o-te todos ce88 do an ,por 
conterem materia de I'IIIDiameoto. 

Sala clu llessllee, 7 de 011tubro de 
1882.-S. Ferra~. 

Boeer~d.a a diacauslo, 8ca 1 vc-
taçlo. adiada. 

Jr· encerrada 1 diecoaslo do ali. 16 
e igual~aente a doa arts. 17 a 2'~. cad• 
ae Por sua vez, &odot com emendas 
auppréaivasoferecidas pelo Sa·. Ferraz. 

Entra em discus4o o projecto o. 23. 
E' apoiada e entra ooojancaaente 

em itlac:us~IO a ~~eBUinte emenda. 
c SUpprima·te o:§ 2.• do art. 28, 

por encerrar materia exclusiva de re-
gulameulo 

Addlt.·te ao a rt. 23: 
Até que eeja regulamentada :1. pr.,. 

HDte lei, fica aot act1lal4 lentes da 
escola o direito de opçiO de cadeiras. 
aeaa perda de qHeaquer outros di-
~Uo• adquirido~. · 

Sala lias seuõee, 7 de Outubro tle 
1882.-s. FIJ'ras, 

Encerrada a diecilsslo, fica a votaçlo 
adiada. 

Entra em discuuao o art. 24. 
E' apoia<ta a teguinte-

EtMnda. 
Substitua-se o art. 24 e mude-ae o 

seu numero, conforme o vencido: 
P<>tlem conco. rer ás vagai du ca-

deiras da eac:ola d_e pharaa11cia os me-
dicl'a, os pharmaceuücos, 01 engeohei-
rot lormadoe pelas escola• polytech-
oica e de manas. 

Sala das ~. 7 tle Outubro de 
1882.-8. Ferraz. 

Encf'rrada a di,c;UI~Io, fica a vota• 
çiln lldiada. 

E' encerrad.a a votaçl' do art 25. 
Entra em diecusali•l o de o. 26. 
E' apoiada a aeguiote-

.EtMnda. 
Supprima·se o art. 26, por encer-

rar m11teria de regulanlin1o. 
Sala das ses~õ&'C, 7 do Outubro de 

1882.-S. Ft:rraz, 
· Encerrada a discasslo, fio a a vota• 

çlo adi11da, bem como dos art~. Z1 e 28. 
E' igu11lmeote encerrada a di~cus

alo dua arts. 2g e ao, cada u 10 -por 
sua vez, com emoo·las aupprPitivas 
of erecidas pelo Sr. S. Ferraa. 

O Sr. B. Forzu faz algum:.a c..o-
aldtt raçil;!s, fllodaroentaodo o aoguiate, 
\"" 6 a.,oiado e potC'J eJD 4it~Q~ 



~ualro q111e ~~ adiada a discus-
slo do projecto o. .-B. ForCa. ' : 

Depoil de l&lpm debate, e tu que to-
mio parte oa sr.. Ferraz, B. Fortes, 
X. cfa V:e.,.. e ürumond, llca o re-
qummnw pnjudloado, por nllo•-h•· 
-rer u. p,át·a YOtar..ee 

Seodo dud11 a hor.a, o Sr. pro~sideote 
de•lJU1 a ordem do dia 8 e· lennta 
a 111 ~Ao. 

• 
47. • SESSÀO ORÓINARlA EM 9 DE 

OUTUBRO DE 1882. 
PRISIDBNCU. DO SR. BABÃO DB CO&o-

lU.NDEL. • • 
SUMMARIO:-aPIDIU7a . ..Parecer•.-a.. 

vro.eoalllç,io. Obou .. ~ elo !ir. M. lia-
tino.- I .• parte da onú• da dl4.-t- le•IU• 
ra de projeetos.-OrçamnLO provioeial. 
Jlieeu..o do l>f'. X. da Velr•· ObeerYa~ 

• c1oe Sn.. H. ::;aJ" • S rerra• .- B-ad••.-
~-· por.•da ordna d4 d.a.-obraa palllieu. 
- Juotruei'IO prtmaria.-Medhlu de •ta• 
t iottea. Kmeoilat. Obterva(IGU'do· Sr. "Na· 
var ro.- K,eolla de pbariUola.- l'rojectue. 
A'a ll horu e 3/4 . da maub&, Mia 

a cbamuda, acb&o-118 prieeokll aõ Sn. 
dupu·adut, fahaado com par&ic paçto 
o Sr. A. do Amaral e eem e.lla o Sr. 
Pais.lo. 

Abre-ee a aesslo. 
E' lida e appronda a aeta da aote-

Oideote. 
O Sr. 1. • Secre«~rio dA conta do se• 

guonte-
BXPBDIBMTE, 

Officio. 
Um do secretario do govt~rno, com-

muutCIIn•lo a installaçlo da villa do 
Preúdio.-Fica a auemblea i!lC.irada. 

Parecerei ele commiui'Ju. 
O Sr lo1e B•fino, por parte da de 

tedacçlo, oferece redigidos os proje-
ct04 n~. 59, 70, 72 e 2õ5 para s.• dis-
cull84o. . • 

Fícllo sobre a meu para a or'ilem 
• • doa tt·abaltios. 

UfdrllCI mais a redacçlo doa\ dos 
projectos 01. 103, 176, ~1, 264 e 
mais tres, e•oados do pruJ'lClO n 40. 

O Sr. f .l'!licrelo.rio requer e otilem 
que liiJ..&m discutidas ilomediatamêbte 
~~~tas redaeções. 

Em seguida alo todas npprovadas. 
Rep,·esetat~ çrJo. 

o Br. Manoel Fauet.lno 
(peta. ordem):-Sr. pretideode, pedi a 
palura para mandar i IDII!' algllDI 
doc:um<ln&os,que (oram•me ~·!•dos por 
dinhOS habitantes do r1beirto daa 
Oobru o do Dom SqcoeNO, wla,iDdo 

áindá pela sua traàlfereoeia )áf:a·a 
rre,aezia da V a~ Mecr. . . ' ' ' 

Sr. J!retideote,_ rea~eate ja eouy 
com.acaobam!ot~ o~,m q,uea,&lo, e ~ 
O rac;u em GUmPt:I!Df!D,IO de om "'"l~,;;, 
pprq no 110u repr.eseafanta doe lo tereee 
aes da.prot"iocia e lambem da oomalo-
dhJa,Je e con•eniencia dos poorOI(. , 

As assiguaturas delta NPJ'8!181l~ 
est&o teconbecidas pol" tabeiUto, ' 

Mando tambem i ma. doas •«!es-
tados, que con11nnao à propoa•oto ' que 
ba d.as ernitti nesta ca.a, quando 11 
di<~cntia a traosCerencia de d1111 ' fa. 
uodaa ~a freg~..-ia da Va•:•oa Alegre 
para a du Prata, IDWlioiJ!iO de S. &r .. 
b.&ra, uw é, quandÔ diiM qiut ,au~ doe 
propri~tarios dBliS&s fazendu' moraora 
dentro da Cregut-&ia d11 Varaea Alee 
gré e era iobi émp.reglido pubhco. • 

E~tee ~tta~ut mllstl"IO que • n~ 
avaucei aq,ui urba propo;lçao feYiana-
moota. Ao _COD1J'ario~próvau que 'j~Üguei 
~·O• 1eue IDieJ'!lSS811 CJID wdu Cuuda· 
IIIIIUto. , •• 1 1 ·'I , , 

O Sr. Prwidsn~.-V.to- .a arclii• 
•ar-se. . t , • ,. 

• 
1.• PAR'rE DA ORDB~ DO DfA. '· 

2 • leitura ele pr,qjer.tol., 
To~~m 2 .• 1ei&ura e 11o jalpdol ob-

jeewa de del1beraç10 os de nir '325 
a 32S e 331 a aaa. 

Or'Çilmenlo pt'OOiJtcial. , . 
Continua a 2 .• tli-cn.ado du art. '2~· 

do prOJtlCio D. 288, que urça a receitá 
e ds.a a des.,eza da i'royiucia pára . o 
exercício de 1883 a 1&14. ·• "· 

O &r.Xa~ler da Ve.Jtlas-0 pró-
gramma da minoria colllMlrYt,dora, Sr. 
pres1deote, no preteiiC. debata •do o~ 
çameoto próvlnclàl, es~lalmente- do 
art. l!.•, que ora ae dtece'&e, relafifo li 
deapeaa publica é, nem pOde .dei~ 4e 
••r, o da mala rigol'04& tcollOIP.ia. 
(AJIOio.®l 114 f1Jbtorla~o , • 

o Sr. H. So.lu:-Od& malori~ lllo é 
outro. 

O Sr. X. do. Ve/go.:-Dando proora ~e 
adhes&o plena a esll& programma, come-
çarei razendo por minha •ez uma eco; 
nomia, a economia do es.ordio. (RUo,. o&·. H . So.lu:-Mui&o bem. . 

O ~r. X.~ Yefga:-~ra., ll4o dive~ 
os paragrap~os djJ 41't. 2.~ •. em qpp._ a 
nobre cumm1ssao, a '\)lU ver, ei.C4Ideo a 
con.•igoaÇllo A qoo devura cio~rtr-ae 'Da 
despeu. provincial, i "'•ta dll receftâ 
que tui OXIda pela casa no art. 1.• 

Eu eej)dr&,Y& que a lllu.•trada commU. 
aao,at&entleiliÍou manir.-.çilee•da e=, 
qaer de um, quer de outro ldo, 1JU 
eaatldu Cllll ~ ao,aoa proJec)O 

• 

• 

• 

• 



• • 

• 

• 

~-plu.ce· nameroMS robrlcas do 
orçama~. 

Jofellzmtofe 011 corteA da Dllb.re _com· 
mi••l<, rurAo Jli'QUeDO!I e Jlmitltdl~$1mO~; 
·, ... luau·A•>-•tt .•l"'_n'lll<, na lutalldllole, à 
~muli\u ,,., l!O:.uot. tep.-ntadótlllrn ma· 
1:11111, pu1·tu. l.lei'Cft'ole 1!8W uhavol!l, pela.~ 
verba" prlmithamente •leeti01ula:t ao 
Je-ran~n-nto •la carla cborog1apbica, 
publlcaçAo dó almanak e creaç4o de jar-
dloa ~ lo Canela. 

ror outro lado, a nobre CO"\mbdo 
nlro~rl'cen il cc.n~idt>raçio da casa algu-
"'"'~ tnnenola,., quu lmportlo IIDIIIl' aug-
m~~nt.• ola •leJper.a, na lrôpor:ancia lle 
&·500$. 

Ttnloln ncado a receita orçada em r•. 
3:048:94()tOOO,a·•ltt8pt'U proj~Ollla DO' III'Il 
jo~Ct.•, e ja votad• um I • dl..cuSllllo. é de 
a,&7:7tutui6. . 

()o!oluaido o eo•rte oht commlngo, na 
lmportancia de 86:<440$000,teremos uma 
de•tw&R de s:odl:~()f~n6. I ncluln•lo-se 
neoota ,,_ r.;5()()f000. a que 11cabt• ole re· 
r .. rlr-me. de verba• aurmentaoht" na" 
emend• .. d• nobre cornmh1sln. llca a ole<· 
1.e1.a dn urt. <!. • eleva• I• u :i.006:770$97ti. 

E•lll imvortancla, dotluzi•lu ola Oj(lln· 
ma ola rl'c&lta1 •n e no~ dttixa a mar-
i!Om olu 42:1()9.~4 reis P,arll aUentll'r• 
.eu uun.en.MS ot.ras 11ubliCH~ recla-
ma•h•• pela vroviucia em tutlns os vinte 
dhtt•.ctoll cleiturae,. que orn gc cnm· 
po~o m do cerca de cem muuicipioe 

O Sr. H . Sale1:-Note que ba na 
verba- ubn•« pu'hlic:na-200:00!.~. o ~r. x, d11 ve;ga:-Kt;s:l$ I braS 
VV. Exc~- .J~clarnrao que flcllo a juizo 
dO j(oiVIII'IIII (' 0 uiuda qUU II~Siro miu Í <IS• 
ee eec-sso~ .erido o• uu~~O$ recu•·soa • • ante u var11daa e numerosas ueces-
aidades publicas. (Apoiados) . 

Ja pt~r eeta exiguidade do recurso,, 
ja pelas avultadas reclamaçõe~ _.Jn_pro· 
~incia, q~e nlo se poole p~o~cmdtr de 
atteoderem algum p·•nto,prmc• t alm~n
~ aaquevenAo !Obre 'erviçus urg•~ntl'l, 
njo-me· obrigatto a of1'1recer emendu, 
reduzindo divenu rubrica• du de~Pf'U . 
Na lmpo;aibilidade de croar-se actual-
monle nuvaa foutee de ronttn, nl:> ba 
ren101lin senllo, quabto po"ivel, limi-
tar a dc.•pez:a p• o•incial. (Apoiados). 

MOj>tn:> que 01 minhas emendas, que 
nliu~ .nu moderedaa, tejllo aduptadas 
1 o la cota, u uioda que ao decluza a 3. • 
parto d, quota t!c otirns publicas cuja 
uppl:caçilo lica n juizo do gvv~ruo, nllo 
toromos ma:s do~ 160 conto. para atten• 
lle1·u 01 r.a uccc a:dad~• publica$ de to-
dof "' v:nte tlktricluS que reprc-fenta-
11101 nl'flla ca>&, tocandu assim a cada 
u1i1 111gnthm•· nãosu1 orior n 8 contos de 
••·~• u 'iuc C\'ideuw!llfote é b: m pouco 

• 

Jl'r& o muito de, que e\les carece• e 
recWitlo com..rallo. • 

éfaãmo a.aúeaçlo da IUIIDJblea 1'81'& 
este pun&o, part que ella.se incline. co· 
mo é 4e ju~I.IÇII fJ M C1111l8nÍODCÍa pá• 
blica, a adol'~·_claa emeodu rH&rJctj• 
vaa que You oferecer, com o 8m exclo-
~iY&rnente .te nl" nos moe&rarmoa-1n-
dif4'*Dtea is solicitaçG_ea e queixei da 
proYincia inteira 

Como, Sr. preaidente, a boa justiça 
deve começar por usa, a I . • reducçlo 
que pro(ll'nbo . refere-se a •erba do 
c es.pedionto tia secretaria d:\ as'em• 
blea. ,. 

A commias4o consigna para essa eer-
~~ç~, a quanti~ de 700$000, que eu re• 
duzo á de 400$000 1}08 me parece soffi· 
Cit!nte. (Apoiados). 

O Sr. M . Fulgllflcio:-Qnt~ ja tem 
llgurado em d•nreoe orçamentos e com 
t!lla ae wm feib o"'" ço. ' 

O Sr. X. da Vriga:-E' verdade, 
ja t.,m ftgur~ttlo em oli~crio~ r•rçámen-
lOS, .mesmo do ul~imo IJieonio legislllti· 
'"• e recurdo-me de qu11 no orçamento 
YOiado em 1877 CII~ÍIJnOU•M &X&CII• 
tnfnle a quantia dtt 4~ e nem p11r 
issu o expediente fui poior do quo li 
bojr, 

A secrebr ia da assemblca trabalha 
ll!-e:l&a da 3 a 4 ml'ze" no anno; e, se .ba 
repanic;õll• de imponancia auporior, que 
tê111 apenas um conto do reis para ~eu 
expediou te, funcclonautlo alias todo u 
anoo, é claro que e> ta ficarA bem con-
sultada com 400$000. 

c § 2. • n. 3 " Expediente e papel 
para impressi1es. 

A commi~sdo di 5 contos de reis, 
mas eu entendo que llo ~offtcieotes 
3:400$000, que é a quota con~ignada 
no orçamento vigente, votado por uma 
auemble~ quui unanlmemento li· 
beral. 

Esta declaraçlo nlo é ociosa, olla 
demonstra por ai ~ó quo eu, procurando 
reatab:~lecer a verba consignada no or-
çamento vigen.te pur uma assemblea 
quasi unanimem,ente libe.wl, n!o tenho 
uenbum int uito hostil .--.dministra-
çao, mas que apenas á o movel da 
economia quo mo faz asslm pr<lceder. 

O Sr. M . Fulgencio:-E n:lo se tem 
augmeotado o serviço. 

O Sr. X. da Veiga:-ln$crove-~e o 
§ S.• n. 4 :-Ly~ Mineiro. 
A ..-erba propuata pt'la commi~llo 

é de 22:9()()$000. Ofer~ co• t:i unua 
emenda, reduziDdo-a a 19:6CQ4000, , ... 
aoltaodo d'ahi uma (COUODiia c!e 
3:96Qt000 • que procede da fUJlflfto 
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slo, quo ]lropotei, da, c:adeir3s de im . · · P~OSC!indibilidàdo.d.e8&a ckwpeu, qae po-
llano e alltMDio... dta e P;Ode ser ,erCoitameote adiada, 

O St•. ·H . Sales:-:\bi V. Exc. oüo nU\ qu11 o minlllterio .do imperio l'eM!l-
tom ras.tn ab:~ol utament.e. · va dtofi.lilinmoot.e sobre.quaes u m•-

0 Sr. X d4 Veiga . . c1.1d.a uma dn.s teriu prepara~oriàs n~arias imatl'i-
I)Uacs é subYencionada c •m 1 :9~$000 cuia . nos estab,l.ecimentos do enaino 
uonuaOj. suparaor. 

Nto dose nheç", n~m po'deria des- · Uon~ta· do relatoriQ-do Sr . preriden-
cooh4!Cer cum rasll·o, a utilidade do en- te da provoncia,qull o. en'!ino1de.taa dou 
aiuo d~>staa liuguas, que são cul!ivadas liug_u~~ ,v~~,& s~r aub. ttttlido pelo de 
em toda11 aa s. c1edaoies ndiantadns e ~CitoDctaa ualurabS. 
coj" l•ltorntora é riquíssima. Mllll, Sr. Se us.im ã: .!e ba ,çommunicaçlo oftl· · 
preaídento, o rioW> lyceu tom sido a té clal, u re6peito, dirigida ao go•erno de 
bojo, o nau foi Óutro o fim d.a sua Mmas, me parece que a nobre pommia· 
cronç.'\o, um ext•:ruato de preparato· sao ~~·~ria mai$ ocoaomica, propondo, 

. rios vara ()j o~t"doe &U perio~1. nlo a consig!lJiçlo. de verba para a 
O St•. H . Salea:- Nuoca teye este manutonçao d~tas Jluaa cadeira,., mas 

fim. · a rOjpectiva suppresllo, deixando, 10 
O St•. X ela Veiga:-Ora, olo se a~sim q~izesse, n.o orçamento a qaao-

nchllnd() presentemente as lí ngua~ ita· t ta p~ect$1 para opportuoamoote se 
l iana e allernao no programma dot prover a cadeira de acienci111 nato-
estudos preparatl!rios exi11idos para rnes, · pr.ojec&ada pelo gov'lroo gt~ral, 
matricula nna_(11culdadE}S do imperio... como novo preparat.Qriu · pára matri-

0 g,., /f . Sa/1!8:- Estao adiadas, mas cuia nos curaus l!Uper~oros. , 
ostdo no progt·auunJl. O Sr. H. Sttles:-1\Jlj nlo wdemos 

O Sr. X. da.Veiga ... acho qoe é uma chegar a accotdo. Eu julgo indispen-
despeza perfettamcnte adiaYul 'a quo a aanl o ea ~:~do dosu1 duas llogoaa 
nobre commii&ão propõe. (Apoiado$). para qualquer carreira litteraria. 

E, til\ •1U11dra acto11l, despeza adia- O Sr. X da Veiga:-V. &xc. hado 
vol, emblora util, é de1pezá quo den coocordàr quo a ~uã proposlçlo á de-
ficsr supprimido~. masiaifamente absoluta, e que u 

Noto atnda quo IÓ u111a dl!fns ca- con:fiç<!es do D0530 orçamootp 110 pre-
dei ra.s ostava proyidll até ha poucos car1u, 
dias, a do italiano, provimento .. m O Sr. H . Sales:- Eu teret occasilo 
quo a ad1noni•traçt.o mostrou d.,muia.- de justülcal-a. 
du aço!lamenlo (filio apoiado do Sr. O Sr. X. d4 Veiga:-Temoe tido no 
H . Sale$), desde qoe nâo se havta ain· p:uz codadlloJ eminentes, que se U\m 
da, por acto legal, exigido n língua elevaiJo ils mais altas posições e, en· 
ital ann corno proparatorio para a ma- tretanto, nenhum d-.Ues eatudou nem 
tr.cula nos cu rso3 superiores do irn- allomlo, nem 1taloano' (Apoaados). 1 • 
perio. Se este facto é iue.ouwst tvel, nllo 

H·ouve dema•iado açodamenlo, re• vejo que seja indispenaavljl a manu-
pito, o ulle pravoio. nllo ~ó da asse~- l.ençfo dessas duas calleiras, desde que 
blea pruviuctal, crea~ndo estas cadel• es~s lioguaa nlo slo exigidu como 
ras prematuramente, como da admi· preparatorios para oS estudos supe-
oistraçA··, prvvoodo-&S para atLender a riores. 
pedidos parti~ulares d03 i~teressad?'· Se houvesse esta exigolncia, on~ 

Este acto {o:, ha pouco~ d1u, segu1do sim, nós teríamos necessidade de olf'e-
de uutro proYÍmll.J!.to recer meios para os DOII!OS jonna pa-
d 1 cadeira 411te se acllih trictos se habi.lit.arem aqui, ja no es· 
até e~l~i~~~· e para o quo.l nem * e tucfo, ja com os exames para se matri· 

•• se tiTl!SSO aberto o oeceS!Ia• cularem nas faculdadt'l de liledicina 
fiO CUDidU1r&O. Oll de d:reito do i~iO, 

Dizem-mo até que, tendo um allemllo, M.u, nllo- sendo attim, a noce.-.silla~ 
quo so julgava habilitado, requer.do allegada nllo eslâ pro-vada. 
11 ~~en pruvimento nessa cadeira, ,fui E' util o ensino das Hnguas alloman 
indeferido; entretanto, ba pouco~ dias, e italiana, nllo ha du-r1da, como é o 
li nu Culha official a nomeaçao do ac- ensino do grego, do astronomia, de 
tua! professor, .em que precedesse con· phisica e de litteratura, como é util' o 
curso. en~ioo de todas as Uncoas e _.nclaa· 

E1D8m. 10ja como Cor, isto em nada mu, nem por isso iiería ~tiAoaYelqa~ 
· iuahda n.minha atftrmatin, isto é; a DOD0130 estado actual , oat clrcamataa• 



• 
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eia~ diiBeois de n lSiO orÇ4rnento, fos-
Mmoe propor a_cotlSip,glo do Yerbas 
p tm manoténçl'l de eaêlelras de os• 1 t rnnuml:l. •le phl~iea o de lit~ratura, 
•lo lf"C!g" c1u •tuaesqdbr outras douu 
l111gun• m•.rh.• , uin cujo &,o•uctu alias 
"" l it~mtoa .e ~mpr~~llm . {Apoiado~). 

Nu § 12 :1 nobre enmmi~Au 1'""1 õ!l 
ur.tliflc•tçllo e.c(rnordinaria a p t·ofes-
snrcr~O~ 

A verh~t chtcretada nn urçamento vi-
gC!t to I"' ra e•te ll·n é li e 5!000$000; e11 
pwp oh ' quo so· con>erYe d:lta. 

1 ~10 ni\u vae c"ar ... o menor emba-
r.u,:u; >i ~o q nize~,e gratificar a tod<!'l 
UJI rrufe •>OIO• (IUblic.J:I de maia de 15 
auno• •l11 exl!rcicin, qile ~o tenham dis-
ti t gu i•l" 1111 magi•torio , IDI!liiDO a 
qua•otin dot 6 oootoOO, ~eria absoluta• 
m11nt 1 " ' ultlclente. • 

M •~ . S ·. !•n•Hen~. a apreci:tçilo 
de·Sil •li:<tincçAo dns .,rore.-s•lre~ pu-
hlic.•!l no mngiaterio • mrna-:~e muit•• 
urbll rartu; a a•lministruçllll eucon,.rará, 
•tth•rou•lu :1bu:~ar, no~ta.verba d•1 ôr-
.çlllllllll to um ruelo v:.r~t favotocer a 
dells attVt•ul. s ... 

O St•. M . F ulg~ncio::....Como ja o 
tem feito 

O Sr. X cl' Veiga .. cnmo ja o tem 
feito, dia bem o meu D.9bfo collegn. 

O Sr. M. Fulgencio:-Ainda ha 
rouco o profeuor de s. Domingos dtl 
Arassuahy, [•ror~s •r diatinot<1, do 
tuai:s dct 20 :\111108 de exer~ÍC:ÍO, t~UII· 
rco e, s , gr,.t iR.:açi·t, e f:1i lnrterorid·• 
u seu 118'1íd .•• 

O Sr. X. da Veiga:.:.-E' ti ma das 
verba1 em qUI! mnis facilmente pode 
se dar u 1Lbu~o , por411e . o ~ju lg.unontu 
•l11 dtatincçllo do prnfo.sor /lca ao ar· 
bitrio li• udminl~traçllo . 

O Sr. T . da Molla:-So.u thermo-
metr .• ulgum . 

O Sr. X. da Velqa:-T<~rna-M, por-
lauto, uma verbtl que, pur via de r8fra. 
111 gastarA (aYoreoeodo oa . amig•JI, e 
ulo estimulando os prort!~:IOrOll Jl&r& u 
fiel e zel\1!0 cumprimento de aeaa de-
veres. de aua miado. 

O St•. H Salu::.-Nio pode sor gaata 
f11voreceodo os amigos. desde que ha 
uma 1 ~1 que determl'ea qaaes os prores-
anre~ quo~ (IOdem ~r e~sa gratifica· 
çlo. Puda a gratifleaOio deixar de ler 
dada a alguem. mas alo pode ser dada a 
quem n'llo teuila direito. , 

O Sr. X. da Vei{Ja:-E' esta a phraae 
da lei: c aos p&·ofo~~~sores que no.llm de 15 
aónos de magi~terlo t iverem se dll&iU· 
galdo. • 

' N•ta ultima parte-ctiverem ·se dl.-
\i.nlaldo-• é q~~e esta o perlro: 6 ab.l 

I 

que ae d~~~~ ~ ad!DiDiat~ o arbl· 
t'rlo para aprectar, para julgar-. dls-
tlneçlo doa pro'f8SIOret~, e :~lo lllo pou-
~ os nemplosd é lojastl~ e abutO' 
a eate l'ellpeito · 

s.t o retulamento dilll8ACI que o pro• 
fet~Ur, que no IIm de lõ, 20 ou mala ao-
nos, nau 'lvesse contra ai nota algun.a 
má, recet-110 mais tal ou qaal gnatiO· 
caçAo, entio bem, eu vota !Tia a favor, 
·(IOrque a gratlflcaÇio abl tocaria a tr.-
ilo~, ha'verla umà. rrg1a gorai nu e 
pret~stlibetecicla para n conc:oa.-ln: ma11, 
do modo porque está a dlaposlçllo do 
regulamento e atteotoa dtl ft&c:tos occor-
•·iclllll, nau po:ldO concorrer para que se 
aogweote es!& dtJOpéza. E olu Jll'llpoobn 
a wupp~~u da verba. porque sei que 
os ô.OOO$ .• ja têm actu41meu~ ellectl· 
TB lippllcaÇlio (apofadl.ls) ; mas propo-
n h o a red ucçlo da que· vropõe a nobre 
c-rmmiasAo ao que estâ no orçamento vi· 
gente. i~tn é. 5:()()()f. 

O Sr. 11. Sale&:-O'abl n4tl vem mnl 
algu'm. 

o Br.. X. da Velga:"-Assim n~o se 
prejuolfc:a direito algum ... 

O Sr. H . Sates:-Nio ·duvido concor-
dar com a I'Wucçlq, mu nlo pelos mo-
ti vos ex)l()lt.o~ por V. Bxe. 

0 8r· X . da Veiqa ... ã corta-se e8te 
augmento de de,per.a, do qual nenhum 
bd1111ficio viria ~~&ra a proviocia. 

No § 3. • do n. 15 : - Lvceo de arles e 
o/fiCtos d4 cltüute do Serro, a commi'· 
!!lln propõe a .arba de 12:000$. 

No meo e em nome doe ineos compa-
nbelroe da opposiÇio, otro~recerel emen-
da. reduzindo i metade esta nrba. 

Nlo receio, Sr. prealdente, que com 
eslll reolucÇio deixe de continuar esse 
inwtHtito; pelo coo&rnrl<>, nós Iremos 
com ella auxiliar a 6Ua maoutençlo, 
•llminuindo as despe1.as nppnratosns que 
allise 'fazem aétoalmente. Conservada 
a instltulçlo com 08 excessivos oous 
q ut> e lia hnje impõa ao orÇamento, 11em 
vanbgens que os compensem, f6t'a a.<~· 
slgnalal-a a suppresslo em futu ro pt()-
XÍIOO e é Isto o que eu Dlll' desejo. · 

O Sr. M . Fulgencio:-K' manifes-
tllmcnte Jl~ecisa a rllllucçio. 
O~· ~. da Yetga:-8em duvida. 
0 'Sr. H . Sale.s:-N ... ~mua mui-

to~ge de ao/ 'lc:co~peito . 
/loSr. X. da Veig«:..:.&~ muito 

a ~laraçto do nobre députacln7.o uni-
co, m~io pelo qual a in, tituiçlo ~e po-
deri lr,adicar é m:~nter-~o economlca-
meuto ... 

•• 
0,,~1'. Jl. Sales:-Apoiado. 
O)•·· X . da Veiga .... porqoP, 'i tnr· 

na-~ um:t iMtituiçllo luxun>~a, (;~du v•z 
onerando m:~ is o orçamento, u.A .. hu• 
tar .. ~uem breve reclame da a•Mmblea 
pi'u•incial ama 111edi'Ja radi~.l, a da 

• • 

• 
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sua ilupJII'essiO. Por via do regra, sou 1 
· c:ontr:\t 10 a estas medidas ex. t remas; 1 

quer., que se ga·te o neeessar.o, quo 
h•ja t ela a economia e _que se esporo 
do tem .o a liç&o precisa para urna do~
liberaç&o deca~a va. 

O Sr. H . Sale.t:- Appliquo a tbeoria 
1\ sopp• eJS~O da• c1doiras lia itulianu 
e :aliem ao rio J yceu. 

O Sr X. da Veiga:-Apoia~o; ap· 
pliCil desde que nlo proponbo .a sup· 
pro,silo rio ly.:HU e qu.?!'O apenas quo 
supprimoto-se duas carteiras ultimamen· 

· te croat.ll\3 e pr.~vidas, sero neoo.·sid11do 
iruvlinvcl (Apoiado~ e fl4o apoiado$). 

E si! eu a•r ·pa'zessa a soppress&o .IÍ•• 
lyceu, terl~ a lgUm ruodameoto parn 
far.el-o (apoiadO$ da minoria) e o no· 
l•ru rlejoU\ado, com os ml'tmC~ dl\dos 
•tuc rrOll oft'orrca a adrnaui~tr•çlo, olo 
mo po~cri:t eontestur. Foi atá bom que 
S. Exc. me eb .• m,as.o pan este puntu. 

O g, .. Scveriano de Rssernle:-Ga..· 
tn•se com o lyceu o que dava parrl 
m:tnter-~o 4 externatos. 

O s,.. X. da Veiga :...:se eu r..,asa, 
Sr. presidente, a encaminhar maus e~· 
furç•l~ p11ra r.ortes radiC4e.,, fique V. 
Rxc. certo de que o lyceu da éapilnl 
nllo e;c:aparia; e um doll motiv•" que 
podaa apresontar á coosideraçllo da 
casn é a demonstraç!Io do tempo led:· 
vo liquido do lyceu mineiro; segundo o 
quadr.J que n9s ofl'ereoe o Sr. Dr. iruspe· 
ctor geral da in'ltrueçf'l publ•ca. 

Segundo esté quadro, no lyeeu d.a 
cap:tul ha apeou 119 dias de aula du-
rante o anno. 

O Sr. H . Salu:~Mas isso seria 
quando muito ra~ao para modiftearose 
ou roformar-ée o regulamento respecti-
vo, rua.s nllo psra supprimir-se :1 insti· 
tu içao. 

O S•·· X. da Veiga:-Ll9 dias, me· 
nos de uma urça parto do aooo! 

O Sr. H . Sale.t-Por eue principio 
nada era ~tavel ; se tudo que ofl'o~reees
ae qualquer defeito devease desappare-
cer ... 

O S•·· é qu 
defeit.., .. & • 

O Sr. H . Sales':-E' dorei to do re-
gubmento. 

O Sr. X. da Veiga .... é defeito qne 
pr .. judica a rnlidade do ensino, qne 
deve ser o fim da indituiç&o; e de!do 
que um o~t:abelecimento destes ulo pre· 
enche se111 fins, torna-se muito contes-
tnel a utilidade das despezas a quo 
elle obriga. 

O Sr. M. Fulgencio:...O que é certo 

- ; 
4S que preciaa•e dar uma outra orpai· 
JI&Q4/1 ao lyeeu. 

O 81·. H . Sala:-slm, 1e0hor, é o 
quo eu digo;- preei.lla-ae rerormar o re-
gulameo&o, u •am!Jaodo o lyceu ao·col-
!egio D. P6dro U. · 

O Sr. X . da Vtiga.:...O abttre lem· 
brado por V. E:to. actualmeote é.de 
to lo impo!sivel; "'ria preéi10 elen .... 
se u •le peza que hoje ae ru, dé 20 a 
iO ou 80:0~, e um ulaupeow, 
quando mesmo urja.samelhaute reror-
aoa, a prov.ocia llllo comporta. 

Qui&era. por emquantu, que a oobre 
maiurau exphca..<Se porque a admiola-
lraçto tom CORMiltido Da lrJ'elularlda· 
do do eníino no lyceu, a po•te de se 
con,ignar em doclliDeoto oiBclal que 
durante o anuo a.s aulas apenas fWlC-
caoul u 119 dau! 

Sabe-se igualmente, e l•to cooata 
lnmbtsm du nlatorio do ioapector p-
ral da instrucçllo publica, que pl")-
re.~~ores, queJocçioolo DO Jyueu da C&• 
pibl, olo escrnpulialo em abrir aalas 
parlicularelt d&a~.mesmu material, r.-
CIIbando gr•taficaÇAo do. alumou., •que 
ma:s tarde vao ~M~r seus examanaoilos. 

O Sr. H. Salu:--Que pro•idéociu 
tomou o gover11o IICibre mo t N&o oott-
l!ti do relatorao 1 

O Sr. MeMUo:-A culpa é toda do 
inipector geral da ill·trucçlo publica. 

O Sr. X . da ~ga:-Nest.a parte 
olo pos>0 mcrt!par es&e Cunécioaario; 
t-Ue uastgoala o abu110 ou 1181 rela&cwto, 
quo f..,i presente ao pre, idente da pro-
vinca&, q~e. nio toado provadenciado, 
tornuu-se o primeiro respon.avel pelaa 
irregularidades denuooiadu, ass.m 
como o e pelas outras, que se dto 1111a 
repartiçõ~s publicas, principalmente 
nas da capital, uma vez que dellu 
deve .ter scieocia e u tolera. 

O Sr. • .Ver.elío:-Has o iospector da 
inatrueç&o publica tinha meios de pro-
hibir que os proCessores leccionamm 
particularmente. 

O Sr. X. du. Veigci:-Deede qae alle 
levou o Cactu, em documeoto ulemoe. 
ao conhecuoeoto do goveroo, e "te 
nlo providenciou, como lhe cabia e 
competia, é claro que a maxlma res-
pol\sabilidade pll'leoce ao p.,ideJte 
M provmcia. • 

O Sr. H . Sale.t da um aparte. 
O Sr. X . da Veigta:-Ma• o governo 

nlo tomou protadenciu. 
O St•. M enelio:-Q goveroo pocleri& 

ter ordenado .u iospector •a• coa-
pri.ae o Mo dev•. 

O Sr. H . Salel:-o io.apctor l"o' 

• 

• 

• 
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.. 
•• faclo ao conbee!mento do gonrno, 
pnr occniiO de apresentar o MD rela-
ttlri •: dejl"is tlii<SO alo ba nada 110bre 
•JR<I o gnvoran nln tenbn provideochdo. 

ú S1·. X . IH Veip:- 0 rela torio é 
do ;JI) old Juulm ole$le aono, nó• 11!1• 
ta·uua em 0 11 tubro, n folha olllc ai 
tf!ln·•u publicado qiiasi tod· ·~ os •lía~ 
v, 111.1 omtaol..,, a io la tu\o t!nmos oo• 
ti..:in •lú jlroviol,mc'a alguma dn ad· 
miui~traçào no intuito de c>b:bir os 
a i.Oi.J. rluuuuciad.a pelo lnspector ria 
in·tru.:çã' puulic •· (Apoiados). 

E' daa o, p ·•·•anti, •aue '' govurno não 
d-tu pruvid~ncia nenhuma a este fíl· 
ll'dÍt ... 

O :ir. H . Salu:-NIIo, Sr. 
O Sr X . da Veiga:- Só se eao pro-

vialuucia• uccuU:us, mas e•saa eac11p1o 
"'' " ''" o • :~.:une u ~il•J para nós como 
S'l n:lol CS S Í:!.<em. 

O S1·. H . Saler:-P..,de ser que tenha 
ha\·i·lo "lguma coou, -e111bora nlo po-
l.olí.: 11111 l'"r estou•"· 

O St•. X . d<l Veiga: -Nilo p'lde, a 
tullu~o! aauu u •·t~gítnom dK publicidade, 
J" auuit.J' ~nt•erfe a to entre oóe, estoja 
llu w.lo pn~.r '''"· O Sr H . Sales -Em uftlcio dirigido 
ao •n•IH!Ct •r. 

) Sr. X . tla Veiga:-0 nfficio diri• 
gi.Jo "" insp ·cwr. quan lo llxistisse, de· 
Yia ..ea· pubJi .. :,.clo o • exped:eot" do 
g..,\·ern!l, mas t ol nllu aconteceu: logo, 
mtu hou .·e a•ruvtdencia · ~tlg~ama, logo, 
<' g .ve: ui• ltu tn l o fl'ero~hte •ou pactuou 
1:010 ,, ~thus '• que lhe cumpritt repri· 
mir. (A poiatlo!). 

O Sr. Afenelii):-Quanto a mim, a 
maior culpa ê do mapeeto"r. 

O S•·· X . da Veiga:-Direi ainda 
alguma ~:ou~a liOIJre o lyceu de artes 
e utllcios do Serr.o. 

O illu~tro relator da commisslo ja 
•le ulgurn modo prometteo ~&cquie!cet 
à o me o ht tio reducçllo, que vou olfe· 
NCtll', o isso me anima 11 accrescentar 
mai• algumas p:~lavra, sobre este 
uiJ,ccto. 

A c.nnmi:!$1lo propU& a Yerba de 
l2:000$000 e ou a teduzo a 6:000$; 
nu intuito tambem de reduzir essa 
inali tuiç.lot às prnporçiJes modestas que 
lh11 mmvêm. 

V ujll n•:sse estllheleeimento um. di· . ' roctur rE:munct·ado, um secretarto re-
mu noa·adu, sem ter cou~a ulguma para 
etCNI"Or uu, pelo meM~~ qua~i nada: 
uso profuss1.1r do purtuguez, um de 
1\caeuhu linear, u offtciua• di•peo!O• 
V4!i<, como eej:ln u de al!uiale e 13f l • 
\uir,,, u que C z C"ID ~ue esta 111• 

o 

st ituiçiO se torne apparatosa e dispen-
diosa. 

Bo pmponho 3 reiocçlo da verb1 
~ 6:000$00:>, t.1rnao~o o lyceo um 
eatabel,aimeut? mndeslo e attinente 
. .. ~ 6os de sua creaçlo. 

Qululllo chegarmos &.1 ·fiisposiçõea 
geraes tio Mçameolo, hei de olferecor 
um add tívo, alterando o respeetiYo 
regu!ameot.<' no•te ponto. 

O Sr. H . Sales:-0 :teto&\ regula· 
me o tn é rnao. 

O Sr. X. da Veiga:-A~ ldeas Jlrio· 
ciraos do :tddit i1·u lue you .. trere-
cer silo : o director exercer ao mesmo 
tempo as:. (uocçiJ 11 de ~ecretario, mt.-s• 
mo po.rque Mo hà guasi trabalbo, 
quer etu um, quer em outro carg<~; 

o profeuor de portugu~?T.Itlrl o me~mo 
de desenhõ linaar e, llnalmente, sup-
primtr·se·blo a• uflicina~ .de alCaiate e 
sapateiro, llcando manti.Ja:s as de for-
retro, serralheiro e marcioeiro-car-
pinteiro, que sllo du~ quatro cread.os no 
tnatttuto a.quellas de quo po•lo o p<lvo 
colher melhor proveito. ( Apoil.ldos). 

N . 11:- Escola agricola do Piraci-
caba. -

A cómmi~sto consigna 8:000$. para 
este ser,iço e eu prop.mho qu,. Pe re-
duu a 6:000$: certo de que esta quan-
t ia bastarà para aua conservaçlo Do 
proximo exercício. 

Nilo alllrmo, nem posso alllrmar cou.sa 
algunra a este re~peito, porque V. Ex. 
se recordarl, Sr. rresidente, quOJ, ha 
cerca'de um me:r., requeri que a assem-
blea solicitasse informações da repar ti-
ç1o competente aobre as despeus do.1ta 
e'cola, ·e que nos fosse remettida copia 
do balanço do ultimo semestre, l que 
allude o respectivo director DO relato-
rio quo dirigiu ao presideot' da t•rovin-
cia. A: casa rejeitou o meu requ"Jri· 
monto ; até hoje ign'>ro os fund:1men· 
!Oi porque assim o fez ; mu ,respeilo a 
sua dehberaçlo, como me cumpre. Bn-
tretaoto,ellll privou-nos do6 e-clareei· 
. 'que onll de base 

vada a 
~<mr·~~:~~·t·•, de sorte que nA"o aei ae os 
6 proponho,aióda serl~dema• 

So o: meo requerimento tivesse sido 
approvado, pelo .conhecimento da dea· 
peza feita com a escola no anno decor· 
rido, cós e•tar amns habilitados amra 
uber 'se os 6 contos basb.Yl\0 ou >O ain-
da sâo exces6h us. O re6ultarlo, (l '''"'"• 
da reJe'çGo tio r• querimenlo Coi ficar-
moa rm perfeito e1t1do de isnorancti• 



• 

ANN~ti- 't'01' 

s 1b•·o o • ssump(<>, v quo é nn verdade ílnllos omciaes, q~e DOS Corlo a8p4011, a 
l&Jllcntn v oi ! nó! membroa da oppotlçlo, poderi 1'08 

0 clirnc t •r d.1 e~evla 110,.,ricolu rlu ,p;. c\it.or.opportuo.amento ~e estou em erro 
1 a estd respeito; certo de que e~a.t&:a· 

r:~c:caba, a queUJ n:lo conheço pes$0a • rA ele minha parte a maior ·dooi~ldt,de 
oilCDlO, lltiiStl'II•>O, r-olu quu. lel\1 uo elh reedobecei·O ~e illsSo me CODT8DOII\ 
110n rolnlor .o e em uma publh:a.ÇllO que o Sr. o. Sale..t:-A respeito de dados 
1 ccun~.tlnu.:utu f<l7. J:ll imvro:n·a da uapi- offlciaes,os nubres tle(lul.ados o lo têin ra-
,tal, 1.olos) o •I m!undo ,de iduus patrio· llio tio que1xa; tb•los os dla:i estl.) un-
t.ic.••· (ApJ1ados). do mioíair&das pelo gonrno as informa-

N:\u ~oi s~ cllu tom os e.-tudus t.bco· çJe.s pe11itla$ (.oOI' S. Excs. • 
ricos e conbecim ut~s praticoJ ueces- O Sr. X.. da Velga:-Apenas recebemoe 
~nrio~ 1uu·u 11 urganisaçdo mothodiCtl _e lloas; \l aprnveiw o aparte para notar 

ffl d b 1 n lnllífferença ou o de!!dem da parte ndrni ni<lcnr;iiO e · caz e lll1l esl.a e ecl· dn n!lmlnstraçâo PIU'I\ cómnosco • • nlo 
meu to tã., 1mpurtante; eutret~<ulu, jul· l'lllllettano.Jn- ntl:< até hoje outros e~cla-
gu o Zf:lO!!<I u llem iutoociooado e, mais t•ecimeotoa solicitado" e de samm•. np-
do que ~-o,me sy .upalh.sosincerameote cessidade para a dlaca~do orçlniilntO. 
c"111 e>t'l insllt.u çllu... • O S1·. 11. ::iate&:- r\llu loliD rüao; ha 

O Sr JI, Sates:- lncootA:stuelmen• nlgumas!cla~ inrormaçiJ~ por V &xce. 
to ó m11 itu tma. solicita•las que tleJOáod;lo multo tempo 

O ~·. S . ela Veiga ... que se ~l ~r~vn vara ser prC$ladas. 
tio umu lei quo t1v11 u honr.& de tu•mar O Sr. X. da Vciga :-Ha algumu que, 

ti qunntlo vierem, ri "terem, ja nenh)lma 
no~tn c.•s' 0111. 18-75 o que gura em utlllolade terã11; por exemplo, às rolati-
110>8:\~ collceçtiJ:I coto o nu mo• 0 ele va's :i, qànçns do exactoros. 1 2liG. . · Nilo sao 10rormações tao dimceis de 

Sem 1lu vida n11nhuma, o ous100 11ro· presl.ar, como pilr&C)8 ao nobre. deputadQ. 
fl:siooul ugl'icola é uma dus _vrillll.ll ras ::;. Exc sabe ·qlleosexactores do obrl-
11ecessjdndo$ de nossa p~OVIDtta. galju:l a ministrar mensalmente o ba~ 

;\u per icd<> clu t.ranlll_çào que ~tr~- lanço das contas das respctivas estaçõee. 
''(l>sn 11 lavoura, o ens1u0 profisstonal Orà,SO este$ balaáços sAo ofteracídos com 
SII JI !!N nlé ceo to. pout-), _iutroducç:\o alcance, nado. mulssimples do que are-
cle bruç..s intelli;;ootu$, po1s qu~ d~tllc partita:o fiscal, examinando-os, dÍzer o 
h:1o do vi r n ai'ttdão e a perlcla du~ 1.f:.·op:do~~ verdade sobre os ab~~ 
nos -ns rudes lrab:Llhutlures pt~.rll 0 bom Nil·l tem ninda rndo o nobr~ ~ep~t· 
nlll:lnlw das ter rns, s<'gundo os procas- tado nas chfficuldades que allega para 
~M rna í~ modt!l'uos. . uus ~erem prestlldas as inf<~ rmaçõejl 

M:\$, n:lo constando do relator lo o~- sol1citadas por esta assomblea .a re-
Cereci tlo pelo d!rector d.a o;co l~ agra- speito do ouiros impdrtàotea servu;os 
cola que o.se estabelecuncnw Jtl c·m· poblicos. Se bouves~e da. puto da ad-
teuha alumno~ internas; n:1o ustau•lo wioi~traç.'IO mais respeito fls attriboi-
ainJa montados C<~rl)lS serviÇO~. dt! t}UO çõe,s desUI casa, certo que nllo só moi-
cogitou a lri :i que a Iludi, mu p:m:C!l tas de~~as iorormações nos ' j& 1eraao 
flUe o algarismo quo l'ropoul\o, de sido pre3t.adas, oomo ootra:1 deixarilo 
6:000$. sera bnst<~nlo para manutenção de sot· solicit:ldas, porqno os e>clare-
do in-titulo nas coodiçõe~ 0!11 que ac- cimentOs preci-os nós ja os kriam01, 
tualuulllle se o.chn. ( ApouJdos). lhio!strados pêlo relatorio do governo 

SI estas mto lhe permítLire•n vreen· da província. ' 
cher purfcitamente t Ua wi:sllode accur - Kntrotanto, como nada dilto so Jteo, 
do com as vistas do legj.lt~.dor, a_1nda legislamos aqui às vezeló a esmo e qaui 
ass1m, sem d~~ ida , algum beuelictll se sampre com a maior earencia de dados 
c;ulhuri1. :r.- t ·. t . oHiciaes indispensaveis para deliberA• 
El~ 11 mó tivo p1.rque oílo n!o alllffi01• çõcs cr1teriosus. 

emu •ra u propu~i to du cconomJU surera, O Sr. M. F14lgenc(o:-A.'1Jcegae. ' 
que 4 meu pr•1gramma, a prupor a sup· O S,.. X. da Veiga:LMuhis das 
pre.31lu dd ·ta verba ; eu a reduzo s.m- v~r~as or~muntari~s. ta\Vo!l': niO at-
pli!S inBHtc, acreditandu que li • 0 111 '"11 tingtS~~~~~ ao alg&rlstmo elendo em 
tia 6.00J$. sol'a suftl.;ieuto. (Aparados que as vejo, se n assemblea emv~m~e 
ria opposição). pef'feit nmento informada do . modo JIG: 

o lllu; tmdo deputt\dJ>. relator d.a quo realmente slo despendtdos os d•-
commlssao 1.• de razonda, com a h"b1• ubelros . pubUcos! (Apoiado3). .. 
lídulle quo me r111ta. • • A~l d' • exe lo A yo~r"• re-0 Sr. 1/. Sales: - Nilo npo•adu. .I u trea, r!r mP. • ,.. 

0 s1•. x. ela vctga .. e conhecedor doa {diva no: ' ! U teot-•; éuratlTo t Ttl• 
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n.ario de pro!S09, na qual 110 mo infor· 
ma &orem-se dado e continuarem a 
ilar-.e abuSO$ revoltantes, e~pec.al· 
rnente a·1 w;;ante ao fornecimento do 
modrca:noirt-J$, quo roo a<:~egurAu ~er 
Culto por preços cx~g!radis~rmos. . 

Sr. prusi•h·ut<',Stl por um lad·•lastimo 
que a< iuf,or.u&ÇÕ:8 M •Jicit:atlliS vela 
"J'pos'çl•t cou:erva lora e requ iait.~tdus 
pela a ·sumbll!a ate bojo nlo nos fos· 
..em mini-t ra .b s, pJ r out:n lado ull• 
faç.~ •lulltts r;r .. n.J.: cnbe<:lal e vou dar 
'' rasln p.uque assim mo exprimo. 

Na., raro o' documentO$ ufficiaes, 
ntb só os imttrtl>Sl~ , que CorAo dia· 
tribuhl s, c.~mo u:s poucas iuíormaçdes 
pre tada• pt:lu goNrno, em .,.irtude de 
ex guucru que lbt~ fui fei•a, deixtlo de 
exí'' im r a realitla•le das conns e a 
\'ordade •los factos. 

Uooa dus poae<~s informações pre-
~~ · ad ·• pt:lo ifovera,., em Yir tude de 
r~qubi(:lu iltt ai: enibl·a, é o quadro 
olai ubra~ ~m praça de Janeiro 
de 18SU a 22 de Agosto de 1882. • • Nlu mo. ó JIIJPlVt!l entrar ua apre-
ciaç&o de t. da~ es:us obras postas em 
basta vublica, uoas, as·ignaland • uma 
grau lu u·r .. 11u lkrulado quo oucon\rui, 
tt!r .. i, ipsJ facto, demon$trado a P••uca 
I~ qut1 tlevum in~pirc~r os d·•cumentos 
qut~ no~ 1 ê 11 clo~s repart.ções publica i. 

Do:~te quailrJ consta: c que a con· 
· strucçJo !1:1 pont> sobre o ri·• Mnrmo· 
laila e courlus:lo il:rs obra~ ela ca~a •la 
cadea e ~:uruara na c~dudo de Ab ter é 
furo~m pn~t.u em bai l.ll publica, em vir· 
tudu d., um rlespacJi,, tiO g••Vtlrn.,, de 
27 olu Ul'Z-Jmbro de 1880. " 

O g,., Zacarias :-E' exac o. 
()Sr. X. da Veiga :-0 o . br..~ depu· 

t.n<lu ç .. nfir·rn:l ; pJlS bllm, eu vou moa· 
trar à ca a a iuv .. rJadll tlost:t iu!<Jrrna-
çào, inl'or.la lo que dom !ostra a anar· 
chia qc.e vai pela repart1çâo de obr:u 
public:~~, pun•lo-se orn pr~ça de arre-
ruabçl•• obr . a náo ao ton~a·las pela 
pré!<ioleuc' ll dn pr.ovincia. 

O Sr .• 11. Fulgencio:-I·lo é muito 
im~on.ante . 

I) Sr. Lemos:-Ma1 porCuitamente 
expltcaYel. 

I) S•·. M Fulgencio :-H-•je lodo so 
exp:ka. 

I) :it: X . 1la Veiga: -Sr. presidente, 
cou~ider·auJu que a as~omblea mais de 
uma vez rt~cn:~~•u-~e a avprvvar llS re-
q oerimentos do iuf..rrmaçuos d.t muro· 
ria uile oj.,ll•lo ao mo$010 te:npo cum-
prir n meu dovdr, tantj quant:> me é 
JI•I·Siv. 1, denun.;iantlo e pr.tvamlot lrre-
Sill:tl'idadea e ubueot adruini~trat ivot, 

reiJuori em meu nome uma certidl'lo â 
repart.içM de obras publica•, relativR 
:13 obru que, seguudo o quadro romet-
t id•• a est:t usemblea, fnrlo posta.s em 
ba,ta publica por despacho do gllYorno, 
de~ de D(!z: mbro rtJ 18~ 

Vou ler o requerimento e a certidllo 
pAFsada, em vi rtn•le de despacho do 
Dr. diroctur ri&IJII P.~ Ia repartiçto, tnr· 
oando a observar á ca ~a qoe no qun-
dro quo te:~bo em m:'los. tlocumento olfl· 
cial, remetttdo em ol'igin91 pelo gnver· 
n '• constR '}De 11 hasta publica p.1ra :1 
fa clura ria l'onte sobre o rio Marm,lnola 
(ui t.letermrnada pela presidencia ela 
prorrincia em despacho de 27 de .De-
zembro de 1.880. 

Agora vamos ao requer imento o n 
certidtlo, em que ~e prun o contr~l'h. 

c 111m.• Sr. Dr. drrectur das obras 
publicas ria província. 

José Pedn1 Xavier da Veiga, mem-
bro da auemblea lo!gi~lativa provincial, 
precisa que V. S se digne m3odar cer· 
tillcar·l~e . ao pé desla:-si o governo 
da proYincra, em ~eu rlespacbo tle ZT 
de •• ezembro tle IS!ro, mandou pOr em 
basto publica a con! trucçAo de uma 
ponte subre n rio Marmelada, e qual o 
eJ1tal d~~ta repar\içlo a tal respeito, 
oro suA 1ntegra.-P. à V. S. de(eri-
mento.- E. R. M.-JosÉ PEDRo XA· 
VIKR DA VKIOA.-Despacbo.-Sim.-
Ouro Preto, 00 rle Setembr<> de 1882. 
- J. C de Q. Guimarlles . .. 

c Francisco Loiz Maria de Brito, 
secr~tario da direct Jria geral das ob1·as 
publicas da província do Minas. 

Certifico, em. cumprimento do despa· 
cho retro, d·• drrectol' genal destl\ re-
part.iÇ<lo, do 30 de Setembro proximo 
ll!!do,que, revendo o arcbivo desta mes-
ma rupar~içllJ: nelle encontrei 01 pa· 
po:s relativos a ponte sobre o rio 1\lar-
mela•la, dos quaes consta, que o do<· 
pach·o da prosidencia, de 27 de D~zem• 
bro de 1H80, nAo se refer<~ â hasta pu· 
blica dtt conotrucç:lo da mesma p.lnte. 
Cdrtillco mais que no l]q!~mo arch:vo 
não ni~tem os or iginaet ·rios edilaes ã 
convllcaçllo de concurr·onteS em basta 
publica para as consLrucçõJs de obru . ' que corram por esb dil'ect;,ria, pelo 
qutJ nllo r o I e dar, em su:L integra, o 
o ti. tal tl que S J rcfuro 11 petiça:o rotro. 
E' o quo curut.t d•tS mesmos p rpeis, 
ao~ quaos me reporto. 

S•crcbria d.t iliroctoria gersl das 
obrai public11~ em Ouro Prt~c.•, 2 do 
llutubro do 18-32. Eu, Oam·rso :1 .. v.u 
dos Sunto~. ~ogund•t ufficral, servind11 
de archivi~h, a eecrovi. 
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O aoorelario. - FnANCISCO Lu1z MA· 
ltiA DE B RITO. " 

' Pagou elo di re: tJ~, confor oue o ta-
l:lo 11. a. do hoje daLado, :1 quantia d:~ 
~$()()) . 

Secretaria dos ob:as publicas, 3 de 
Ou tullro olu 1882. 
. 0 2.• olliciai.-0AMASO UREVRS DOS 
S A:;T •. S . " 

I' o,;cs: -Quo anurcbia ! ll:' melhor 
acnbat·-se com esta repartição ! 

O S1·. X. da Yeiga:-Ets o que va-
lem os ""•S •S documentos offi.:lnC$! 

l~m I ' I ugur. S1·. pre$idente, cbamo 
u uuc::Çól•• •la casa paru o estado lle 
tllll!murali$&Çilo c tio anarcbia em que 
cahiu (m\o dog.o quo o esteja presente-
wcntc, (IOrqus jutgo o actual diru.:tor 
clu~ obrn;1 publicas um fuuccoonaroo 
hoJncsto) o em quo eswve muito tempo 
attut~ lla r~parnçào, a vooto d.e nllo cou· 
s~rcm do nrchivu :espectivu os edttad 
:nanclarto; (lUblicar para a arrcrnata-
çlu du •·bra~. l sto demonstra o re laxa-
mento quo tom havido a ll i, e nem o u-
tr;, cou~a ~e pode concluu· olel!•l" que 
olocumeutos importsntlssim(;s nllo sllo 
nartuclla ro, art1çM nem liHJUCr nr-
chi v~t•los. (Apoiados). 

Em ~.lgomto lugar, e é o ponto mni~ 
import ... Hte, tewos o f.octo incoutesta· 
\'OI o que ficou pr .>vadv pleoamouto, 
do so h:1 ver lo\·ado ã hasr.a publi-
ca, co taudo-so no q uado o que .. lf.:reço 
il cuu~idomoç;io da casa e que foi •·u-
mc ttillo pela secreta1·ia do g .. vuruo o 
tlegpacho da presillancia do f!7 de De-
zembro •lo 11!80, a cunstrucçâu da 
pouto sobro o rio Marmelada, quando 
po1· U'lrlidllo da prupfin repar tiçau Stl 
ovidonc•a quo Lul Jesp ... chnjamaJ:s exis· 
t o! ( Apoiados). 

O S•·· leniO$:-Esso despacho foi 
dado em reluçllo a duas obras ao mos· 
mu t ulll po. 

O S1•. X. da Veiga:-E o edit!tl1 
O Sr. Lemof dâ um aparte. 
u S1•. X. tla Veiga:-0 que segue-se, 

Srd., é que n irregularidade, que o 
nbusu n:lo produziu resultado foliz-
rnentu nessa parto, pela circum~lanc•a 
for~uitu de ntlo ter apparecLdo ltc.tante. 
(ilpoiaclo.v r:a miMI'ia). 

(H a algtms apartes) 
OS1•. LCIIoos:-H•JUVO apenas Ulll en-

gano. 
O S•·· X . da Yeiga:- São numeNsos 

ns ong'anus , mas >OIR('re lendontes í1 
d issipaçllu dn~ dinheiros public:os e il 
violaÇ<lo ou menoscabo das let~/ 

O g, •. Lemo8:-Ne.te caso tal d •ssi-
iaçao nllo e t·a f011lvel. 

• 
O SI·. X . da Veiga: - Como esta.~ muJ . 

tas .>utras irregularidades notiO·Se no.~ 
proprio~ itocumentos officlaes; nllo só 
nos ot·iglna'!s. comtl no~ impre.'SOs que 
nos Sil•J remettldos. nos balancotes da 
rheroul'llrla provincial. Por exemplo: é 
um rauto ã Jlrimeira vista lnslgn iftcan-
lo~, mas que rovela a i t·r~gularltlllole com 
quo alll alguns empregados cle8etn'pe-
uhtlo suas obl'igaçOOs, o 11egutute· fu.lla-
se aqui, na tabulla eXIJllcatlva da dl!ll-. 
pe~a doi oxe1·cico de 1880 a 1881, ol,lf\ 
contitrucçllo de uma punte sobre o rio 
Jacaré, no munic1plo de Abre Campo 1 

Eu quizo~ra que a repllrtlçau ll8e&l nos 
cnotasso qual é este municiõlio de Abre 
Campo, que existe na p•·ovlncía de Ml-
ntts, e du qual a assemblea provincial 
u4o tem CODht!CÍiuontu. (Risaila.r). · 

l!:~les e muitos opt ros factos desta or-
dem nos fuzem desconfiar completamen-
te dos da.Jus offlcmes, do~ !locumeoto" 
publlcos. b to é altamente iocoovenlell-
tu e h\~tlmavel. e revela' o mal• com-
ploto d~leixo nas ropartlçeles, que alias 
rog11rg•t11o do emflregadus, e que 4uu 1 
tuotu~ os a o nos vGm sollcl tu r desta as-
semblea augmento de venclmentoe 
(apoluclo& da mltUi1'la). 

O Sr. Lemos dá um aparte. 
u s,· X.da Velga:-No § 4.• o. 2, para 

c:r:pclilente do COI'JJO policial, a commis· 
SIO p ropud I :000$. 

Me parece, Sr. presidente, que a quan-
tia •hl 000$, que fui até certo tempo a 
verba con~•~nada pora esta despeu, é 
bJt•tante Por tsso, bel de propor ·em 
tempo uma emt-nda r eduzindo a ate al• 
g .. ,·t•wu a q uan ua propos ta. 

No n. 4 trata-se de remonta de ant-
maes &. A commissle prorõ" a verba de 
15:000$,q ue proponho se reduza a 6,00Q$. 
sr~ .. tmn. ~ido esta uma ,das ver~as 

em que ma1s escaocaradamente se te m 
nbosal!o nus uhimos annos da admlnla-
traçAo provincial (tlpotados da mtrw,·ta). 

O S1· M . F~lgencto:-Tuuho por 
nze~ clamado uqut tle balde. 

O Sr. X . da Ve1ga:- Verdadeil'os 
escandalos se commt~~m a pretoxto 
de~te seniço, e eu vou demon:~trar t 
casa co•o os proprios d ucumentos of-
tlciaes quanw se -tem esbanjado sob 
a capa de t•emonta de aoimaes para o 
coq1o de policia. 
o~ algurismns revelilo nilo eô, disti-

paçllo, como talvez mais criminoso abu-
so, 110i~ não se' lJude ao me11o~ n :4i· 
car, ja oA•I digiJ ju. tiftcnr . o uuUado 
di~pendio da rlioheiros pu blico!! qoe se 
hn fei t·• na província no ultimo anno, 
n pr11tuxlo de romom a de auima8!1 para 
o corpo de policia . 

O Sr T . da Motta:-Parece ~ue se 
renov4o anoualmente. 

O Sr. Mendio:--()u ditl'lameott. 

• 
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')'10 · ANNAF!8. 

O Sr. M . Fulgencio: - E quasi nun· d11quelles que se inuti lia!o ou morrem. 
ca o corpo tem animaes, tanto que Ora, se, como é sabido, o corpo nlo teu:, 
t t'm sid r preciso alugai-os. nem t-.1vu nunca 100 aniruaos, e claro 

O Sr. SeDerúmo de Resende:- Só o que nio poJia perder durante o anno 
quo ;e vê sáo cavallos ma~grus. uruis do 100. AdmiUamOJ quo t ivesse 

O $r. X . da Veiga: - Por esta ver ba , 100. e que durante o anno mencionado 
a •gundo o b.thucet ' quo tonbo em morrtl:;sern ou se inutili~nssem todos 
ml\·r~ . ri•• oxerc cio liquidudo de l !!SO olles, que a remonta fosso completá , 
a l~l . despon•leo·se u :~eguínte: quo ~e compra:<sem animaos noTo• para 

Entregue~ ar alferes quartel-mos- L::d11s os officraes e soldado-s da compa-
t re 11 a dh·ersos offlciacs do corpo. ... ohia do ClVallar ia; ter-so-hiu c.. mpra-
l!l:612$90t (Oh! oh ! ). d ' • q uaaolo mui to, 100 a n imaes, o quo 

Nortc·se que nao entrou ainda a re - a l ia:~ é clcmasía . 
mo:rtu rle aniruaes; é s mon te ua parte M~s qull ru argume ntar com esta l:!r-
rd .t i l'a :\ rorragern , C01rragem e i:1.1u- gucza. A comp rt~ do 100 Dnimaos, ao 
~on· ac;d•• olo u r rulO$ etu um si> exer - preço maxim' de 150$000, d~v1a irnpor-
ci~io (Com effeüo !). tar em 15 contos ole r erd, o cnlra tanto 

O corpo d~ p..oli~r~& nAu tom ne1u 100 a tl-spez:1 roi tl e tl i:g5 4$65 1, alem da. 
nuimau·, ~uia os ollicrue~ e praça$ lla fl.çaàull Tendo $Ítlu o:sla do IS: 107$, 
eorurpaulua •lo cafallurla ouuca ~xcod~- s ... ~ue-so que a província g11stou em um 
1·:\ ·• ao numero de 9~ e,porwuto, u:s a n1- a0111r 66:1JSI$45 1, só com a rernont;a 
111:rcs tlen:rn ser, quan•to muito, 9t; ole d11 nnitnnes pa ra a policia! !'! 
!lolr tu q ·Jo, im ;.orta udl.l a forragem, Co:.r - o Sr·. MeMlio:-E n ote·SO quo todJJS 
r .oguru u coru·ervaça.o do arru o~ em.... os dias estao se alugando animao~ par.1 
ti).IH2$90t reis, varo li gust~ar cada o ctu·po de pu1icin. 
uuim.LI ,1uau t ia liUporiur 11 2UU$ O Sr. X . t.la Veiga:-:Ubnmo a atten· 

O Sr, Menelio:- E' o que 11~& de mais çào do n .. bre relator ria corn rnissao 11ara 
esuamlalo,o . o quadro n. 5 . annex·> ao• bJluncete~ 

O S•·. X da Veiga:- Esto algarismo !lu tht~•uurtt ria pro vincial. Esta repa r• 
r .. VO!h1 a irruuoralodade quu tem ha vtdo t io;ào, na culumuil da:s ub~ervaçõ8:!, nos 
1, C$lO rtajJeitu, e não ha quem ~eja <:.1: d 7. , ~cguiu te: 
put do j u. iificar semulhautu dt·pardt· c Este excesso j ustifica-•e com 0 :1 
uio. (,lpolaâoS da opposiçlfo). . n• t •. a.• e 4 • das leis ns. 2545, 2716 e 

Mas u;lo é ~ó isto, ba cousa a1oda 2~15 o acl•l d•> gov~Jrno do 2! de N~ 
mui~ g1·ave Sollrt•,, o rne:~mu aasuanpto. ve rubt o de 1881. ~ 

U St·. M. Ribeil·o : -Ain•la ma r~ f g• itlr~olumente íno:<nctn a nffirmn-
0 S1·. Mtmeli •:-ll:mqunutO o d1 nllei· ção da di r<Jctoria tio faxentla. Assegu-

Cor cn tNguc â ndmin ~traçao do corpo, ro à ca.;a. e facil é vori tlcal-o, que a~ 
h a o lu lm vor sern;•re d.,~h:~ c~cauo taht$. le1~ c ita las ni•• ju:~tillctl•r semelha nte 

O S r·. JIJ or·eL;sc,hn:-Entretautu, 1!1- dc~peza, e q uu. a lem dos 1!3: 107$>00 
r:<tnr que a ~cripturaçâo o ll i uorre mui- <In ,·crlra h•gal, ver ba j 1 por s i exor bi-
~~~ regulormentd! la nhl, Cotruu ga~t.o~ . e ga~t<>s abu, iva-

0 Sr. Menelio:- A a.;s~mble~ d~o\' ia munt ·, 48 :8 .5!$65!! . . . 
determinar que o d ;nhoir o fic.1~so na O St·. M. Fulgencio:- Creditos sur.-
thcaouraria, O UAO f1.1~SO Ontrcguo IIOUl plcmonta roi COIILra n leí. • 
uo commaodante, nem ao quurtul ·me:~- O Sr. Severiano de Resemle:- lsto 
t • e. é nr uno 8$candaloso ! O Sr. X da Veiga -N.r m~smo ex· 
01·cici•l do 1gso a 1881 , ~m quo fvrào O S1· X. da Yeiga :- A repartição 
tle~psnoliJ, s 19:602$90 1 r., 1 ~ c..m for- 6-11"~1 I dit que esto e nor me exce$SO se 
r~11., 111, r~rra;;en:1 0 c:onservuçJo Je ur- justilica com os nrts . das menc a~.oadas-
r·ouoa pa ra 0 corpu de polícia , quo não leis, o que con tes to, e do~sol e ja mw 
po:SSUO nem 100 animaes , dC:I('cnt!erão· compromclto a , qua ndo : o discutir o 
~o 48:854$65! r.:;., ah:m da som ma fixa- ar tigo rclu t:vo aos c rotli tos supplomen-
da c:m lt!i, com a remonta dos 1uemtus tlll'tlS, p rovar á $:lCiednolu qu e; é fal· 
uuimae~! sa, fal~k1irr1:1 , c~tu floclnr"çalu, cum 

Os St·s .• llenelio, ·M . l~ulgencio e quo a rc partiç:to l'r"uurou ju•lificar 
oulros:- E' incrível! Nunca .e vro wu- e ·tc alrus: do gove r no. (,l polacl os) . 
to abu:~o. As dí>po;içõ~s li~gi>latil· us re fer~n-

0 Sr. X. da Veiga:-1l ll pa rece, Sr. tes á ma:eriu dos cred itv:s '"f'l'l"· 
pr cJ>i·lentc, que :. remoutn de aoimaes mt n wre; n:io au l.l r ri~avao , nem per-
oLLtra cuLL:ill u>lo é ~euao a substituição will.ll" a .. b ~l tu1 a deste:~ , a inda m~e-
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IM 'I 1111 n do~pe?..• putlOll.-c se:r ju~l i-
llu.t•la on siqn~T t! xpli<catln. 

O S•·· .lf: Ui!Jcil·o: - ~ •~to ,.., .li• ··ua 
lulllp 1 tiO <COIIVIOÍ:o ... 

O St·. X. tla Veigu: ~~111 pare:o,!Jui ~. 
que a uuht•c ~ ·nuuoi t-c:iu u ao li oi x.ar i'• · 
attcmlenoh.l us l'asii":s jlVIl•h:roJ.•a" oltJrr-
\'a lus 1lv' 1.11' 1 "~ •t•lll acul.u d~ ~xp.1·. 
ale ao.:nata r a l!lllt,uolu ro~ at'JCLÍI' a tjlh! 
ofi'~r~o;:..o , l'.:d u1.111110 !!~1!1 I'Ca b.t alo (;", !I 
() coutos de rt-i•. 
X . i Com!l1'u <i e or.na ,uenlll c t'OI'-

r(llame. 
A t:nrnmis·:in con~ignt 1:, contos tl u 

t'<!li !I" llh!>flln moJu o !'J I ' i!iual ano · 
tivo, proponho a rcducç>\o a ü coul.cjs. 

Túuo su ri:Jtlo ucsü1 \'er h!\ ignuas ahn-
""'· vcrda·lcia O< csbtlnjameuw~ do$ di-
nh!'aru• pulollco•. 

(} S,· . . 1/ l!llCliO:-J.::nlt•otan lo. Ol! rlos-
LaC.llll Cil lO~ p••r nh i unth\o rorlo• tl ()snr-
tnndos. 

fJ St· . .1/. F~ti{le.lcio:-Tcnho visto 
11111ilo t -<Jiolttl s nr.na•lo~ rlC' cacctl'. 

0 ~1' • .'\ . !(ti l'r.igo: - \' o:ju a 1'.1\S:l : 
pela li!hellu .cxpl catovu da rte:>peza rio 
cxer.;icio de l d80 a ISS!, cuusm o 513· 
guiull!, c•, nJ relação â curnrt·u rle arum-
mantu: 

• J mp•H'hlltui:t pn~a .10 loncn t •) 
oall'vnul Cui'IM r.ubriu l An'•lratln, rt o 
·•r.namonto, ntr.. , •li :8Rfa.;;7ii0. • 

H.1 :lponn• cerca de ,(,,u~ anuo~ . ' I'JO 
a (ll' to VIIICÍn tlC~fltltl!!<'ll "'ta :!.l'llitlllh 
-; om tna pa· a acquisi•;:io tio :u:na :unuulo 
p.lt".a 0 C orpopulicial. :\o U\'~1111\0IIlO yi-
;,<uiiU!, vu.udv o anuo 1 a ,_.;a•lo, coustjt· 
II••U · :!O t.umbem urna vcl'l.l.l paraa com-
pra tlt~ araoumeuto; :.und:t a -sim, ít nu· 
I.JI'O cummis.:ul o \'0111 n••s pctlir a imp<>r·. 
tanci.t de l:J:OIIO.~OOI) p~ra co oprll tle 
nrt i'Ci n t·mamcnan ! 

O g, .. 1lf. F nlgencio:-Entrotanto,os 
>Oitlu•lus andã•J armados de cacules. 
1/l satl11s). 

O S1·. X. r/11 l'ri[Ja :-Nit•> $Oi como 
~e posq:t l!XJiliCIIr o rncno$ j•••líflcnr 
uma tlaspeza do.la ordem, quando, ~e 
as aran.t• mio .o to'·:n evaporado, do•·c · 
uH!- l"".'nir v.nl. ·~ cl opust to ; de ;u·ma-
montool,, COI'fiO pt.liCiai.(IOI' IJUO :L~ Sll lll· 
au ,,~ ~rdtitlns tl'a repartiç:in li!'Ca l pnra 
acljni>i.;i.o rio armas s:lll enormes e ver· 
tlcultJarnmcnlo rlt:Oprupoo rcionaes com o 
tlllltHtr u do (Hhças olo nossu corpo. 
( ,1 flOÍt(dOS ). 

1Js1.c m, enll·.avJnlo, que olle .. u ncha 
iner mo ! Cla u1o se cxplicào. p•·i~. tao 
;.:s-.anlloti •le~pi!T.as ?Nillll ~o cvmprehond<l 
11 •l'ill I'<:MOI ! (Apoiados). 

l{t:cortlu-mc , Sr. prosidonto, que 
<lu unJo ~e discutir.J.oaCl ui os nca<~ciO$ de 

• 

Arnss unhy, !leou provado quo o desta-
CJIInPn:o nlli I'Xi~tcnl& e:~t.avll Rrmo~do 
oi•· uJun rcn na u nmu b.'lyonolot ; um 

. :~ulílad" ~iuha a reutut , nutro a bayo-
ucta,u.lla m11b nenhuma arn;a po3~uião. 
Mais~n menu:>, ~~ e"to o aspecto tio 
ljlla>i tooos os clo.qlbcnmeotos. No e.rn-
tat.l.t•, as tlospe7.n~ l>liO fei t :t~ o cum a 
lnrf( lll 1.11 t jllO :1 CR$1\ v A. . 

V Sr . .\1 cnctio:- Não tem cxplic:;çüo. 
V St·. X da 1-eiga:- Nu § 5.• do n. 

1 a nobre commissllo tu·opõe o fOg u:nto: 
Ressoal ria dit•ecJol'ia de {'a:renda.-

67 :89'lo.W>9. 
Tenho emenda, retlutindo esta d~spe

ta .a 66:059$000. 
NM ha a fui a menor desorgauisaçlto 

de serv1ço, pois ~stn ~omma é exn.ct.a-
mento a im~ortaucia que soliciillll re:. 
partiçllo fiscal na propos~a que fe7. ·para 
u Cla!l'CiCi\1 vindOUIO. 

Nuto n casa que es.ta qu~ntia nao 
~.,r;i e nem deve ~er L<ula despendida ; 
poig, l!tn vlsta de uma disposiçio do or-
çamento v.igente, d(lvem ser nu reRar· 
tiçilo fiscal supprimi rlos divor.sos em-
pregos. . · 

l.Jar. n at•l O.• elo orçamento vigente 
(tê). • 

No 2. • ·período deste § ~o dispõe quo 
esLas suppres, iões su taNto elfechvas iL 
prOJlorç-.ao qne so dPrem. n~ \'t\lrA ~ P. " 
:::overno remorer, otc. 

Sei tlHU tlou.s emprogn~ rlo~tos ja vn-
ga•·nm; ist 1 consta do relnlor io do di-
r~ctor da repartição. · 

Ape<ar dissJ, cu Cllllsigno na minha 
emenda a llll&!lti;l topl.l rto 00:05!)$000, 
o que moslm que ella em cullO do 
dunda :linda tltuxari• margem o' que o 
ait;al'tomo rla commi~siio á exc:es.<~.ivo. 

Assim procedendo, compi'Oitentle-so 
quo mlo me oppnnho, uma \'Or. que a 
nobre commis-ilo domunstro n neces-
sidade ele revogar-se C> ta disposição do 
art. O. • rlo orçnmonto vigento, à nao 
suppress:lo desses empregos. Mas, com 
o que n:1u 1-os;o concordar õ que se 
cuusigoe no orçamento p&l'a o e~er
cicio \'indnuro quantia lHtperior â quo 
cR' ·cLi ••a mente ga~lll·~o actualmonto, 
inclusivo o, .emprego> cuja. suppr,essllo 
fut estaiHslecltla no orçamenw \'ígenle. 

O s.-. 11 Salc.~ tl:'i um aparte. 
O ~ ''· X. fia Voiga:-Sut:tue·~o n 

\'CI'ba- r..vpedicnlc- , na qu'al a nobre 
coiuuuis.•ao prop•í~ um accrescimo de 
iíOJ$000, r elulil·amente á tio orç.arr.cnto 
vtgente, (jll~ é do 2:500$000. 

F.s~e ai•ganento na verha do expo· 
dicn~b dn 1 cpa'diç•\o ftsoál fôi I)II:IRI. 
'}Ue' geuorali~atlo ;i Wdas 3S ror)lrti~ê)O!, 

• 

• 
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Para IJ expediente de qaui todu ell~s 60 ou 90 contos, porque d'ahi resul· 
·o projoeto• cnnsignc aagm1n&o de d- t.uia man!festa nntapm para a pro. 
fk'l&l· . vinda; m;~s nó1 sabemus qae a5o ape-

N•o v.-jo a o-Idade deste aag• """ dau 110 tres as o.~radu em que ha 
nu:tliW, 'tu~oo&o eua1ur Curem .. se, ver• coneellva~lo, e mesmo neaaaa o w rviço 
b.A', m•i• MJ g_.turà. Ksperhu11uW a é tlu imttt'rreit'l, que ·o beneftoio pu· 
uubN eonomis,AII, faya Vll~l', IJIO vez blico ro.-altsnte alio c.•mpenaa 'u ele· 
de a, 15 ou ;.!O:()()OtOUO, e verl e<J ua vadas ' d~fW'ZIIS d" etolllernçJio. 
Uq1udaçl.u du er.ercie.o llcarà alguma O Sr.~. Ferro~:-U reto t al alo ha 
e;u~.or.a. (Ap?iadol). oonsnrvaç&o de estrada_•. 

N. 1!.-Po.uagetU de utNJdM de Q Sr X. da Yetqo:-Nio ha no IUI, 
neeo óa matta, nem no nm·ta, aem no 

r~'t'O e ül grt~mtiiiJ$. 
I' E' uma v.erb:l nun de detp:Ja. A uoste;.as estradu consenad" alo ani· 

~ JVw\Oiono 14 llllmenta u do Oacandaby a esta capl-
uub~e cumeui.sslo prupOe ... :~. .e tal t1 daqui a Sabará e á .tdarlanna. 
uruc•• esttt alg.rl•wu exagdrado: reUJ o Sr. SetJerlano de Reaende:-A. de 
~ 000$000 par.• p-gllut pttl• 111" 11da carandaby a eatll oapl&&l vai ser redu· 
~~~ c rro a a eu uu uute o empa·eg•do, wla reta approximaç2o da estrada de 

u& s.aia em cumm a,to, é u111a .... mma ferro. 
~ 1b1 vulmeutll ux~l\'!- Nau c .. n ~ quiJ O SI. X da Vetga:-Conshler.ndo este 
est oa cum•uiPões IIIJIIID quou.Jiauas, f11cto, e sendn certo que dentro em pou· 

.:~• a estrada de ferro do D. Pedro 11 
natn enesmu seaoauliel· tbl'prã a Qulllu&, dlmlnahedo assim 7 

SoJ turew meo~~&es, de doll!o quatro ll'guaalle eatn&da, com cuja consena-
uu 611ÍS empregadOll, •inda a>IIID dllnUu çlu a provineea das pende quaoliu con-
da vurba \liJ 2:000$000. á qne ruduzo sedl!ravels. eoe paroee perfeitamente 
" diA uubce cumml~:lllO, haverá amplo~ judlOoada a rellucçao que proponho de 
•·ecur.OJ pai'& a~tllodl!r·~ a 81"- ne- 30 a 2'l eontrn~. 
"""''d11tlullo ~erv ço l'ublu:o. . c § 8.• n. I. lllumlnaçdo J)WJltca. » 

NoS a.• 11 • I -Pe~IOCÚ da d1reclo· Tenho emenda, restringindo a verba, 
t•ia.--51:220$1)00. . de t'J:II.f6$t00 ã quantia 'de 20:000$. 

Aqlli ba,a""nu am equ1voeu; a com· Foi presente ã e&-•a um requerimento 
r - ua do citlruJtln Aurel io V11z de Mello, soli· 

ml •• a 11 J. a 0 d~lllfoU ; roeu, ,comu ua ~ 1 d 1 ·- d c tan o pr vllegio por sa annos e aab-
amoud• eu vejO aen· a Uln erro ~Yi'""' veuç&o aooual de 20 conto$ de rei•. para 
gra,lhicu, ro:present•li<~ . 0 0 alglll'l~lllo a sub~tetulçao do '>'~tema aclual da 11· 
dll 47:3to$JOO, otl'·!recere~ w.wbo•u uma lumiuaçllo dost.'l oapital pelo de luz elec· 
emenda, ~&IIm do:t ttrt.val.:cer 110meute a trloa. 
d•peza eft'ectiva IJ ~&ctu·&l. Nilo me parece que a assemblea deva, 

c N. 2.-Expedienle das obras pu· aem aceura.io exame, aem a experieneia 
., que só o tempo nos potle otrerecer, ma· 
~ta».verba tem shlu bompN de r~. dar repentinamente de um syatema para 

1:500$000, e eutretaot•J a eumeuiodO outru, porque dahi podem advir In· 
aanra ~·,nsigoa 2:0001'.JOO ra. J!:u pao- coovenlento' e prl'julzos para os cofres 
-..~ ~ b da pr•oviocía e para o publico. 
poaho a cousel nçtu Oll ver a du u.rça• · E~ til emtonda, com relaçlo ao § 8.• 
meo&o aeLuul, 1:500$0JO, pelu 10~~1110 n. 1, ea a desenvolverei nas disposições 
mo.~tivo porque profoubo a a·~ducçao uo geraea do orç:~monto, em um art. addl-
expedient 1 C1all outrn$ roparuçõru. tlvo, que poderá ser elaborado, mais 

c N ;J.-Conleroaçav 11e est,·a~l. ou mono.~s, nestes termos (lê). 
30:000~00 ». Adophnto e;le alvitro, a assem· 

otrorecerei emenda, retlu~iudu a do:s· bloa alteudorà a dua• convenienllias 
peza a 2·~:000$000. publicl~; a 1. • é reduzir a de~peza, 

o Sr. Lemos:-Devia propor aug- quo é actnalmente do 23:8t6$400. 
meoto. O Sr. Menelio:-A íllumíoaçlo ac· 

O :;,·. Seoeriano de Re&ende:-Pua· tual é caríssima. 
oa~ a:lo a, eatr11das conaerva•las. Nlo O Sr. X. da Vetga:...:...Pelo actual 
tue coa~ta que, alem das estrlldas do sy.tema, e segun·lo o contr11to vigente, 
O~ae·audahy a oll.a clpital o d'aqui para a d~apeza mensal com e11tla combus· 
U S.&bllrÁ, baj1 OUtrll, que teuba C •D• to r Q do 8$610 rs. • 
jllr\'ad .. res. d ·to 0 Sr. Menelio:-Eawu inio.~rmado O S1•. Menelio:-E' um e~propos1 , 
que 111•• aó o;sas du~~o•. O Sr. X. da Veiga:-Sabu so ~no e?' 

0 Sr. X. da Veiga:- Seria muito cerca de 1/3 du uo:tes nlu h:~ ·.111 ~: · 
ara e; t1war que, em vez do 30 contos, naç.to publiCI\ subvencionadll, ha a •1· 

Í "Je.HIAIIS d~iencl11r fOr oab nrba luaub19Jo fOla lua, 'lue ol\o me coll· 
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sta receba olUXIlio •h• cofre proviJlciuJ... 
(Riso): • · 

Nau so pronunciarão nílula deci:!iva-
mente us J•e!!S:~as com1•ctentqs. S)lhfu o 
ull!lhu•· sydtenia dl) 111 u ,j, ina~<io, ula . , 

t•l ~ fl . t • !J&rm:O ~U<', 1\ provulecuJ' a CO:IllllUôl· 
çlo •la i lluminuç;\o de karosanu, -po-

• tiOI"úlllt/S l.cr, uàu 23'>. ma~ 250 lam-
pcõo~. mc~m~ uas fúrÇ:.LS •la v e d ia 11 ue 
iudicu. 

O SI'. Menelio:-A illu;nina!;fiO da 
ca11llal é pe.sima. 

O Sr . .Y. lla Veiga:- Far-!P ... ha me-
1101" de~peza, de 20 contos de ,-.,i; uo 

• maxi'1á?, •mporlàmlu c;ul~··lampç.lp çm 
6$600 rs. 

O 81·. Menelio:- Ainda , é muit., 
C<U'•'• c~t•la um nlíl) pod.., rrastur mllÍ$ •dl) "' . ' o I 4 a ij mil reos por m-.:.Z. 

O S1·. X. da Yieiga:-En·tt-etanlo, se 
• fur appruvadoiO aoihtiVO que teobll de 

olf<Jr~cilr, ilâo llc.1rà a :idmini~tru'ÇilO 
inh1bíd11 tlu preferir o novil systen;m 
de ill um inut:.ãu pela loz electrica. 

N6$ é que Mo dovom'os, 110 que me 
parece, dd:retar desde j<.~ uma pref~
rertcia que nllo e~hi aítula demonstra-
da pel·a pratica. ' ' 

A capital do imperio, as grandes ci-
clnoies do litor:íl aondu nllo s.:o allumi-
nadàS pel11 lu r. el~ctdca, sy~tema ainda 
em cxparieoCID~ e estudo, sendo cer{o 
quo as opiniões llivergem. 

Ultimamentd,discutcndo-sa no seo.ldO 
a rc<pol to •lo · coutracto de 9az t~a 
côrlll, l'i que pessoa.' cotnpeteotes ~ao 
se abalunçurâo a affirmar categoraca-
tnente a prufe•·encia deste ou d'aquelle 
systoma, tanto que o alvitr.e a4optad.o 
álli com t•elaç:lo a oste serviço !<!l det· 
xaa·-se 11u governo n ad.opçâo d aquelle 
~ystema que os_fact•>s v1erem demons-
trar s~r o melliot·. 

O quo m~ p.1rece. fura. de , duvida é 
f (Ue O Stli'VIÇO rJo 1llu~IOa9;c0 da C8• 
pita! aclualmeole ndu JUStJ6c~ ;1 des· 
peza (apoiados), e a este a·espullo cre1o 
que um dos mt~us distinctos c~ll<!g~s 
upport•1nnmente en~rarà em m_~1s lucl-
tl:.LS e pt'O\'eitos3S demonstrações. 

c § 12 n. 2. ~Iml~misação a incli-
oiduos em le1s especwes. " 

Em lu"'ar. de 7 contos de reis, pedl-
J'IlÍ (Iara dizer-se: - 5 contos de rei J. 

E' a verba CO!lsignac.la no orçamen to 
vigente, e eu m1o vejo rasão de ordem 
publica e uc·gente pura ~e uuganentar a 
de>pez 1 nesta parte, sendo cer tn que 6 
esbt. uma dM portas $9tnpN abertas ao 
abuso. · 

ltelati vamen te no mesm > ·§, n. 5, 
l'ropQrei a suppressão da verba !le 5 

·' - . ~ 71:l 

contos de rei$.parn ndiant1meótq_ a em-
prGg:ados publicoll para iustitairem 
IIIOIIle. pio. 

11 ,0' :)r. H. Sales:- A.s índemnisações 
p11g.1o-se em , virtude da lei e, portanto, 
11f1o potlo, bavor abuso. 

- G 81·. X. da l"ei'ga:-Prup1nho, Sr. 
pra,.ident~. a snppressao d11sta verba-

' :ulin·nt:-uuento~ pa1·a • mout'e pio-e J gnh.o 
maÍ'l! • .ia um mo!ivo pá r,. assim pl'\l:Ce-
t.ler . ... 

Elll I. • I uzar, a casa nio ignora que 
qa prulii:ÍmlL se:siio .teremos de ad'optar 
provavelmente :1 í•lea qne nos foi ãqui 
sugget·i·la p<ll u nobre deputado " reei-
dentll na lt tbi·r-a ... • · 

' O 81·. Seoeriano ele Re>ende,:-Tra-
b.tlho 'lue muito honra a S. Exc. (Mui-
tos apoiat.l{)s ). ' , 

O.Sr. Dr14mon4:-Nã0 6 minha. 
1 Q ~r. X. da Yeiga .... iniütuíQilo· ja 

j adoptada por rliversas províncias e 
que •curnpr11 ser decretada tamhem 
uesta. · 

.Q Sr. H . Sdles:-Mas me parece 4ue 
uilo ~~será: para· o anno, é nma qnQS'till) 
gravissimn. • • 

O, St• .• X . d{;r. V ciga:- Oonforme ,.o 
pon lo tle vista em que 110 a enllarar. 

Eut segl,!ndo lugar,. assim procedo 
pela ins!lftlciencia ria verba. si~eua 
v1s:1 • • um heneflcin ,Je caracter .gemi, 
CúOlO deve se11. -

Ha na rroviocla unda meoo~ de '1500 
emp1·egados publico~; 5:00()$000 chegllo 
apena..s para dons ou tres. · . 

?' o 'q,ue tem acontecirlo desde muf-
tos annos .... 

O g, .. H. Sales: -V. Ex c .. não deixâ 
de ter sua raSâiJ neste ponto. 
. O Sr. X ela Veiga .. .. dandu-M o fa-
cto dos preforidu11 não sero~m Oll mais 
ant•gos, nllm aquelles que em seo fa-
vor posslio allt~gar melhóres serviç•Js, 
rua$ aq llelles que têm mai:J proteeçito, 
e às veze~ nomeados p1•uco• mev.es ami 
tes de receberem este" auxilio". ' ' 

Se ost.a verba IHilsigoiftbante, se nãQ 
pode effieazmente corresponder ás vis-
tas tio l<!gislndor neste respelto,so, pelo 
contrario, podo presbt.r-se o tem-se 
pre~tado à ac~l\0 corrnp0ra do patro-
oHto, cumpre elim!lllll-a d tl (n·ç.amento, 
1oaxihto nns ci rcumsLància~ em que nos-
acham.,~. de 1•erdn<ltnra exiguidnrlo de 
recnr.o~. 

No mesmn § n. 7 li M)umis,;to pro-·• 
põe 6:000$000 para (tiligenc?as poli-
clacs. 

Mo pa~ece quo pndo-se t•erluzlr ,n. 
4!000~. esta vorll:~, o c:tue é a somma 
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Clln•ignadn no orçamento vigante. na-
vllrâ as,lm uma economia de 2:000$. 

Nlln 111ehn que ê!<L'\ re1ueçl0 possa 
rrPj u•IICKr gt-andemeote o 110rvlço; elle 
cuo tinuart a IM!I" fott&o do me.mu modo 
JMII" que O é p1"8llrllt.etU811 UI. (Apoladoa). 

0 tUII<IIItU lllgu qUl&Oto Íl. llllillU& YOifll.l, 
:i I{ uu wuho d" ofl"o~rec..t· ttmeoda, a de-
l>oo!nltUJIJ,Ç- . O l' ruj.-ctó da para alia 
:. OOO$.Re.Juziodu·St1 n quantia de2.000$, 
quo é 11 tiO urçamento vigente, eeono· 
mi~nr·ó<O·hlo !1:000$, e net'n por Isso ba· 
ver! r~r~J uiT.o rarn o serv iço, antes van-
l.!lf&tn Jturl\ n~ cofre~. 

J<:•ws algulsmos de redueçAo por 
tnllll Jlroposto~, Srll.. nlo vlo multo 
l••nge: lmpot Ulu &Jienu em 6U:I!l!7f . 

S.. tt ~~.-. ~1111na ad.JieeiuuarUlUll a que 
rd6ulwu da d111'11rtlnça entre a 1 ·ecal~ e 
a tle•peu . ela 42.100$., terew JS pt>uco 
nmis tle 100:000$ pat-a atten.Jer-~e a ou-
onerosas 11 eessioladell da provinela cum 
r .. t~Q4o a ubra~ publica~. o que é lnsum-
eiente JIRra fa:r:er-~8 I quarta parte das 
mRis urgt~ ntes . 

O relu ~& l oll• que a nubre cumtnissio, 
COlOU a i li Ulllll&tla m&hlril&, ltll'llU UOC4ld• 
sltlnllt~, nlu •Ó tle acelt.ar minhas tttuun· 
•las. tua>~ tatullutu .!11 dat· atrune cor te$ 
ntai~ ,.rufuthlu4 na de>~peza ; alguull doi· 
loM ' nó l tla minoria propumoll; tuas 11 no· 
bre cwuun l~~ilo deve partilhar eomnosco 
oht Ollinsi•laole '•lestes cort es. 

O St·. 11. Sales:-A. prova de que nlh1 
nuumo u r11~ponsabll1d>kd8 ta1ubem ú 
q ue ja prnpur. a lguns bem Importantes. 

O;:;,-. X . (/a Vetva:-Muno pequenus. 
u ;:;,-. 11 .Sales.- IJe 80 e t.antu$ conws. 
U Sr. X . ela Veíga: - lias, q ua~i toda 

esllll lmtourtalu;ln raftlre-se á carta eiloro-
g raphi\:4, nu ulm:~nak e jardins da In· 
raueh\, IJ ~·1 nnvu~. quasl na!la reft!rin· 
clo-~e á~ antigas verb:u da despeza. 

O Sr 11. Sa/es: - Servlços tullus lm· 
pnt·t.antl>SitUM. nAu se pot.le negar. l:1sot 
t•t•ovu o espiritu ecouomleo da commls· 
81\1). o Sr. Sece,·lano de Resende. - M11s o 
cot·to uilu l)cve truzer ullio~lllalles. 

O St·. X . ela Vdga: - l\ós não recua· 
mos au l.d qualqu11r otltu4it.la•!e uu 6111 
cumprimento de nosso devet". 

O Sr. Jl . Salu.- 0 mesmo acontece 
por ~á 

O S1·. X. da Velgn:- E•lamnll aqui fa· 
:r:en•lu Clllllltautemente vlolencla a nos· 
~~~~ curuçõ :s; ma11 as elreum~taneíll3 da 
pr·uviuet11 nus lmpoem esta attttut.le, t.le 
nlgum mullu ~ever.t; pois tlo c11ntrarh> 
sacrillc11renw~ u futuro lln provi nela, j 11 
grnn•lumcnte ameaçado pelo es tado fi· 
uancal ro om que ella se acha (multo 
bo!m). em C4>Dscqueneia de abuso" e dls· 
sl(lôiÇ<'las dus ultimas atlmlnistraç<'l3a 
(liPOUIII?S). 

O S1• H . Salci:- Nio apoiado 
O Sr. ~ocr/QtW de Resew.te: - E,ta. 

mil.' nol 7 anoos .Jas fACoas maa~: pro-
el~~alnoR economlsar. • 

O Sr. X. ela f7~1gca : - At~ada V. 
)oixe • Nr. presidente. rara o controato 
ole •lguma~ •erbtl,, 010 l.o.MlaA. do orça-
tnllntu actual e l.lo ui limo orçamento vo-
tado n011ta casa no domíuio da 11huaÇAo 
cunserfl&dur-o~.. peço a attençiO doe no· 
brt~s deputados, especialmente do hem· 
rado relator da commls~lo 1.• de fn· 
ZeDIIB. 

M condlçõJs da provi nela slo 1 !1 me&-
ntn, quanto ao ~~ervtço publico; este nao 
tem augmentado mutlD, o expediente é 
o mesmn, alo con>~ta que tenbamoa me· 
lhuradn um cwu:~& ~&lguma; pelo contra· 
rto, o• Cactos mostrao que a muitos re-
speltm Lemos rt~trogradadll. Ya• eu acel· 
to,no interesse da argurqeotaçlo, que sl 
assimilem as eirenm~tanelas de 11177 e 
de 1882, quAnto aos reear80s da provln· 
ela 11 tambem quanto no movimento e 
regular lo lade ole trabalhos das reparti• 
çõ~ provinelaes 

Vejamos agor .t a despeza d'aquelle 
tempo e a que ora ae fl'Z com o~ mell-
mu~ S~~rviç •s.que nio ~e têm augmenta· 
do e que nao sAo desempenhados mo• 
lhor. O eonfNnlo pode Aervir para 
aqud les que tau iõjnst.os têm sldo, in· 
erepando 11 situaç.'tu conservadora pur 
dissipadura, quaudo é ce!'lo que aa des· 
p .. z~ts da situação liboral tê1n ido mui-
" ' ~tlem, sem rl&SAo que j usti6que o ex· 
tranrdinario augmento. 

Et~ o quadro n que mo r efiro, oxtra· 
etadu do c.rçamento votado em 1877 • 
do que ora di$eutimos: 
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S6 aestes •niços, do ligeiro apa-
nhament.) CJ..M 819 encontro ama dtf· 
f'enooa de 178:1õ7$U()l. 

O SnAieo,rianódj! Ruende:-Eetea 
algari~D~AJ~ IIU eloq oen tal. 

O Sr. X. d4 Veiga:-Sao altamente 
aipidoattroa e, au pau.J qae pesao 
sobre a situaçltt actaal,desatrrontlo o~ 
IJOT ... nOI COil<ervadores de mul:oa a la· 
q ue• que lhes rurlo dlrigtdos. 

O Sr. H. ~r.t:-Oa ae"lçoa têm-
se deeeo.To1rido 

O Sr. X. d4 V.: -E~ta rulo Dlo 
pcllt. ser ali81Jada; no parallelo qoe 
i& aó contetaplei e:uotamente ot aer-
:rlOOt·-que Dlo se têm detenvolvido. 
{Apoiodol). 

&s.ell qaisette confron~r a despesa 
com outros aervlçcn que têm sido aug-
mecata-Jos com nntagem para a pro· 
Tíncia, eota.J a clifereoQ& seria de 
01&11 4e 500 conto.; mu,argomeo&ando 
oom ainceridade, n&o put80 ioclull-os 

o • 

&qUI. 
A verba- inatrucçlo publica-por 

exemplo, hoje 4\ multo màior, porem 
a io110 ha -pi'O'feito, pois attende e con-
eulta intenN~e~de afta monta, quer em 
relaçlo • instrUOVIo primaria, quer 
eaa relaçlo • iutrocçto secondaria e 
proflasional, costeando eecolu nor-
maea, exaern .. to~, lyceu, &. · 

Tambem nao i.ncluo a d~t•peta, aliaa 
impreseiodlnl, com o pesl!Uill du re-
cebedoriu e CJllec&oriaa, que têm du-
plicado; com f'1'8101 pobres, hoapltaee, 
reformados e apoeeota•lus&. 

&tu despezas ~~~~ unhado muito, 
mu,ora por conv~tniencia publica, ora 
por necedidado~s f~&taes, que avultao 
com o tempo. Nao pertencem a esta 
cl.a:IM u q11e ftgor&o neste quadro 
comparativo e que muatrlo um exceeso 
del78:157$9J1; o augmento-tlo.tu olu 
se Jllatiftca, na 111aioria dos C~U~O~, por 
nenhum motivo de utilidade publica. 
(Apoiado$,). 

Neuhum doa serviços relativos a 
estas despaaa tem realme.nte melho-
rado de 1877 para ci, e no emtan&o,oa 
Pf'OIIIIIIO ucenden&e em qoe ellu ea-
minbi~, dentro em pouco a despen 
publiea se elevar• de 3 a 4,000 contos, 
e teremoa de crear noTos •mpo•tos, san· 
grar a boua da~. contribuintes jl\ bas-
tante onerados, aem que 1h~s propor-
ciunemos vantagens e OOII)modidades 
qae attenuem S1qoer eeus noYos sacri-
Uotos. 

Qoer V. Bxc. •er, ~r. presidente, 
uma daa coueqllenoiu immediatu d' ... 
'e u~ivo. dlaf8ndio com re1aç&o ao 

, .• 
funccionali.taao, dilpendio em que Dlo 
raro se -obler"lo •erda4elros etbanja• 
men•o• .na ~ctoal eituao&u f 

Um facto , caracleristico basta para 
mustrar o pliUlo incftnado pelo qoa1 
camanhamos. 

N•• me mo orçamento votado em 
.1877, ultimo de sitoaçlo oon'8rva41ora, 
cou ignou-se a spmma de 161\fJOOt n . 
para pagamento de joro~ e amortilll.• 
çao da divida consolidada da provin· 
cia; no orçamento que ae di:~cute esta 
rubraca 4\ apenas de 150:880$ ra. Qual 
erâ,eotretanto. a divid. proYlllcial 0011• 
eolicWia em 1877l Somente 1,0.l6:()()($. 

E qual a divida ooneolidada ac\ual-
mentef 2,441:000$000 I 

Oumpro notar que hoje a divida pu-
&iva da provii!Cja, qoe vence juroa, aa-
oencle ao elevado algariamo 'de rei.& 
2,970:806$906, o triplo quasi do que 
deriamue em 1877. 

O Sr. H . Saiu: Co010lidada e ftu-
otuan&e. 
· O Sr. X . d4 Veiga:-8im,aenhor. 

O Sr. H. Salu:-Entao veja que nós 
coasigoamat verba para amor.daaçlo 
da divicJa ~notnante tambem. 

O Sr. X . d4 Veiga:-A divida da 
província triplicou, a coDSOlidada 4\ 
muito aaail do dobro do que era emJ877 
e, no emtanto, a verba d811tinada para 
aeue juros e amorti8&Çtt0 4\ inferi .. r t. 
que couignamos naqo11lle anno I Qaer 
i•&O dizer que em 1817 a aasemblea 
conservadora dava meiOI para a dea-

• • peza com A11ros e amoru:!&Çio ua ra-
sao de 16 %• e que no oro-meu to que 
hoje se discute taes meios para a oon-
aecuçao de odeotico ftm eqoivalem ape-
nas a 5% I J (Muitobem). 

Ei• o I'I!SIIItado unmediato do excea-
siYo dhpeudio improductivu de d(nhei-
ros publ•cus. d'este cooetante augmen-
to de ordenadctJ e de funacionatismo, 
re.ultado que cada va mtis ae aggra-
nri, ae a usemblea nlo considerar 
com temor e prodencla que as DOliSU 
circumstaociaa s&o precaríu e qu 
compre-lhe adop&ar como programma 
a mais eevera e restricta ecom~mia. 
(Apoiados). 

Colo do, Sr. ·.Presidente, no esclareci-
do criterio e nos .. ntimentoa patrio-
t icoa da nobre maioria e para elles 
appello. 

As nossas circumstaoclas sllo verda-
deirameote melindrosas. Se nlo aoa 
compenetrarmos do dever o oeceuidade 
que temos de reagir contra a ten.deaaia 
diasipadora det&ea tempoe, iJ:emos 
crear f&rl .o futuro, rara • ·IJ'RÇIG 

• 

o 

• 

• 
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que nos t .. m de aucoeder, encargos 
avultadi~~:~iwoe e uma ditoaç.Ao cheia 
de difficultlades, senao de per!gos. 

A uobre é:Ommissâo tom r~velado 
diiSejos os mais louvavei• IL respeito do 
melhorameuto de nossas finanças 
(apoiado•); mas ou noto da parLe de 
S. Exos. demasiado temor em cortar 
largo e fundo nas despezas sasoeptiveis 
de taes golpes. 

Se a nót da, minoria cumpre iniciar 
ot cortes no orçamento, de~animne
mu~ nodesempenho desta missAo, se os 
nonos esforços nlo fo1em secuodailos 
.efficazUiente pelos esforços da nobre 
oomuuasl o. qus di~põe do apoio da 
mawria da casa. 

E~perv que a illustrada commis>ilO 
attenderâ para os algar ismos e para 
ot factos que aCILbo de expor, que são 
acabrunhadoramentu signillcutivos. 

Nesses algor.smos e nesses fuctos se 
vê a phisionomiada pro-,incill na llctua-
lillado, e deUe~ tambem poder-se-ha 
descortinar o fu turo ameaçador que 
se nos antolha. 

E' deter de nós todos esforçarmo-
nos com li ruu.xima energia plira que 
os not5us vindouros nlo tnald gtlo 
esta sessto legislativa e não nos cr i-
minem, attribuindo-oos iudifl'erençll 
ante os males de nossus concidadãos. 

Seja o dever o nosso pharol e te-
·nhamos sempre presentes as eloqaon-
tes palavras de um economista tllus-
tre, J. G.1rnier: 

c Sede ecooomicos, empregai as ren-
das publicas com discernimento, ga-
ranti a just iça e a segurança, nao 
embaraçando a actividade dos cidada:o$ 
e augmentaodo a somma das liber-
daJes publicas ; e nós não pediremos 
aoS' contribuintes senão o preço de 
serviços etr~ctivamen te preotados, e o 
imposto bastará para as necessulades 
publicas, o poderemos começar a pagar 
nossas dividas o teremos boas finanças. 

«A boa gestilo das finanças é uma das 
partes mais delicadas àa at·te de go· 
vernar. A hi~toria nos ensina que é 
por questões de imposto e em ooose-
quencia du descalabro das finanças que 
muitas revoluçõas tiverllo lugar. 
. «A susceptibilidade dós povus expli-
ca•se faciltnente. quando se reflecto 
que ~ão elles que pagão os erro~. as 
d1lapidaçües o os tllegitimos empre-
gos dos dtnheit os publicos, resolvendo-
se tudo em dtmiuuiçâo das rendas e em 
augmento de preço do todas as co usas . .. 
(Multo bem I muüo bem! O ot·aàor 
ç f elicftado por ~e us amigos). 

·O tir- Henrique 8alei•:-
(N1Io temos·'() seu discurao). ' "' 

O t!lr. Sllveatre Ferroz:-
Sr. presidente, p•di a palavt•tr para 
mandar á mesa algumas emeodaS'•rao 
prOJOCto, de orç:uneoto. 

A primei ra.é concebida nos sogu iot9a · 
termos. (Lé). , 

Just.ficarei em poucas palavrae estn 
emenda. 

Em virtude da lei n. 262•. o viga rio 
da freguezia tla Alagoa de Ayurubcn, 
padre Jo1ê Antonio Fernandes~ des· 
p11nde.u a quantia de 2:000$, consigna-
da n~ssa lei para 0 3 reparos da· l'e-
speot.v.a matriz. E·aai obra.s, por910, 
andaram em 4:317$550; o povo con.-
correu com 2::!71$655; houve, portan-
to, um dallcit de 2:04.5$81:'15. 

Eutlo aquelle respeitavel sa'cea·dote 
requereu uo gt~ve.roo o pagamento da 
refertda quuta votada por esta as~om
blea, e teve por de;pacho que noto 
hav ia no orçntoento verb:1 para e~·so 
palfamento. 
· Nc,tas circumstancias, recorreu elle 

â assemblea e. Je.u requerimento foi 
ao·ecto â commtsslo de fazenda, que 
deu o seguinte puecor, terminando 
pur um pl'ojecto a1U t•1ri>~ando o paga-
mt~uto t·l'quurido. (Lê). . 
· Eu quoda apresentur uste pr ojecto 
como additivo ao or~.amento; (JOflun, 
cpmo p!?lo t·egimouto uiio me é isoo per-
mattido, lembrei-me de formular a 
emenda que ha pouco li e vou ofl'ero~ 
cer, que teu! por fim satisfazer uroa 
medida de toda justiça. 

A outra emenda é a seguinte. (.M). 
Sr. presidente, como representante 

du 11. • · di:otr iclo o conhccendtl de 
perto as suas n~<cessilludes, n&o podia 
daixur de 1•ir ú asSt·tublea reclamar a 
iucl u~ão desta vurba no orçamontn 
a!ltn tle que possa ser !.evada a o:;[ett~ 
a cou. trucçtlo da cadea da cidad11 de 
Bucpaady, cuj:t oeces. idude . tem sidq 
pol' ma1s de 1111111. V!iZ demousarada 
nesta llSsemblea, e espero que seja por 
ella npprovada. , 

Mando ainda ns seguintes emendas 
(lê). 

Silo apoiadas e entrito conjoncta;. 
mente em •liscus~lo as seguintes 

Emendas. 
N. 1. 

Para o pagamento das despezas fei-
tas em cousequencia du lei o. 26~·1 do 
7 de Jaoe:ro de 1880, em favut• tlu lllh · 

triz du A:lugtlU .de Ayuruocu. lluu~ cuu-
toa de rets, doduxidos da verba-indem-
nisaçl'! a imlividuos eUJ leis especiaes. 

• 



Sal:r dn:s 1s.mües, 9' 
·1682:- SI' •ii!effbz ·• 

dé• Outdbro -:ac 
l ' • " 

' • •• • N • '>c . -· • • , 
J0:900~Q.QO 11's. ,P,ár8 ;a e.lfeçtlv t!fQ.tle . 

~4~.~~~JA~~:ib !,9.!a:d~J.I~in.• ~la! .!lt.~~3~J ,pp • 
2j' ae v u-tu ro e 881 com 1a cyu; 

.sí..ucçlio da cadfia i! e • Baepeoil'.r.z: 1 • 

, Sala das sesH'Jes, .. <9 de o 0 11w:bro· de 
1882.~ . .Ferraz . ... , • ' f>L • u • · 

. · ~ .N. 3.... .. , 
· • •Fiello 'eq uíparall68l os• 'btiillnall<>S ' dos 
2 ... officiaes da dii'l!ctoriá1 de obra!ltpu-
bliCâs aos ele iguál cà teg;ifin da de' fa; 

>t • 1 i ~ I f zc11da provmc1a . " . 
• S<!la 1daà ' ~ss.f!c~!: ~· J!e ' Q!\~\lb.J'p .dt~ 
]88"2.- S. Ferra::. · n ~· ·, • 

. ' .. , ,N. 4. ill'l .. • I I Jot'" 

: Fica.elevado desde .ja a 5:000$000 o 
.oraenado db inspector geTal da•inst.rúc-
·çao publica. · • 

Sala das sessões, 9 de . Outub~õ 'l:le 
1889 s F .. . I ~ 1 •• ~" t -·- . e1-raz. 

A 'tlis"etlssllo lica-adiad~· vela hllMI~ 
2.• P AH.!J.'E .E>.r\'OROE~1 DO'i)l}\.;' 

• Obras publica$~ '· 
· Continuando ':i 3.• ; disco:ssão: adiada na ultlmà sossiiÓ, éin "virtude' do er.llon-

'da.< d? ,proJec~ n. 8, s!o appro\·âdos'~ 
proJecto e emendas. . 
- I nstru'dç~d pt~maria. 

Continuando a ::$.• :li'si:u.sàv, ta'inbem 
ndiad1i pelo ine·'mo 'motivô, dtl · pro;e· 
cto n. 25, crcarulo divt!l'l!<lll caàe) rlts, é 
o me>mo approvado com as emendas. 

Mediàas.de estatistiea.n 
·Oontinua a 3. • discu:;sàoillo projecto 

n. aa. adiada :pelo me:~m~·· motivo. es• 
tabolecendo. ~i-rersas· medtdas de esta-
tislica. 

São.apoiada5 e eu trilo conj unctamen-
te em drscussao.as s~guiutes-

Stlb -emende~. 
. N. 4. r 

Depois, das IJ&.l.11VI'as-~eguinles rliví-
sas- diga-se: pelas d lv rsa s da faze nda 
do cjdadêlo Jollo Rollrigaes dos Santos 
ri su'ppr)ma-se ~oclo o pJia·iqdo de~de-co
méç1o DO ulto do balro da Inver~a~~ P!l 
dlv!\ia,''e(c. ~ 1it~ 'li final aõ §. • s R. Sll'la 'das' sessõ~s, 9 de Outubro 
de !882 - s . .R;el'ra3. • 

N~. õ. ·' • 
Sup(!íofmn-se a parte do § L•, qu~· des. 

~Q)bÇ41do {DUDiCi)lio.d ll Passo~ '! tnCOr• 
P9Í'~ ao de Paumby ~ l're.guezra de S. · 
João Baptista !lo Glorra . 

. Sála das ses~ões, 9 de Ou Cubro de 
1882 - Navm·ro. ' .. 

O Sr . .U'hlOS faz algumas considera-
ções, inipugol\_ndo a sub emenda do Sr. 
Nav&rro. • • . 

.Eoce.rrada n .discussllo, é a-pprovado o 
prpjecto. .,.. ! .,.. ' 

Pràced~ntlo-119'-á votaçilo da~ emeudas, 

• 

·sito appo-vn'dlfS: as· tle ns. ·2 e 3 ' é ; sllb-
emendà n. ~4, '"e njéifudàs B I ile n'. ' 1 O 

·sôll.:tl.menda n;'J>~ ·;·' · ~ '~ . , _, 
'Cifn t jpuãndo, a 3. •,discoss.!liO, dp ,t:il;:ojêc~ 

·fü'·D:· 4'7 ;'iguiilmên!~ ~Jn~4 ·l!'i9. vkt:q~e 
o.le e!DCIJ4a.!ll'.tlll>9lecep4(),.,V~ •IJUiill-
das dll estatística, é.· O.Jlllesruo., appro-
v<! do C!lll],,a .. ~"},ll!l~a, •• , ' !iHI 11 . J, 
• EuTr.ão em ~s.cu~slio .u saofa~Jll\R~~ 

clos.os ''adüil~ió~-lolf.;re&idós ~u 'nruje~~.· • 1 Ó:3 J "" ·4• "'1:'.4 .. _ .• ~ ~ f" . 
,u. • t .. ~r· J · ,l • " l:lÍ 

' E' approvn~o 8/'à.qd~IVO~ ~·•;20 .0.:,.~
rccido ao ' prqJec~ n. ,'H. 
. :. · , h Es,ç~la ~~..Fi•if.r~ltia. l : -l 

COutiDua a 2. • tlí.cus~âo do p~OJà'p~o 
n. 277. que dá nov" nr~anr~çtio 1í:es-

í.t. ~ n ~ , \r 'Y \ ,. • ~{1'"'\J co a de pharmacra de uro re,tQt ;,J, 
Proéedeudo-~c á votação dõ; al'd· 

gos, cuja disêu$s~ô; ~éàta encerrada 
ua ultima scssAo.' slru',approvada:; todas 
as e111enda!!.• sup.p(ilssi vas.de,alguos ~r
tigos..se.o.do uppNxados os,,qe.-lcom 
as emllndllli'IIIO<l~.llllti:YAil· •l·•" • " r ,,. ., '1 

lllotra.ern, dii!ClÚ~:sãq ô ar.t. 30. ·~ 
E' apoiõt.da e entra,);OoJun!l~JileDf.e em 

dí~cu.ssào a seg' uinte 
~I"·~ -- , ~mmCtã: '\ 

.: Supprima-1\6 o ~!'r f. . 30:~3( Fer· 
ra~ ' " 1t • ~ ''- .. ~ , v' ~. • . "'' t •1 , ~tncerrada {l clj sCUS$11!). é.~p~QV!'-~ ~ 
emenda·. , .,, •I · a. , " r · 

Erma em ~ ísC,\!~i\o. o ·art.' Sl. .. ·r' 
· ~ur:.i,a·ratla' a -(11· scu'Jsão." é ap~r6yp.1o:. o 

~· ,";"ftl I "- ' • ~~ •• C '"~"• (.., ., " r 1 ' 1 art. com n emen.:.a. ·" ' • 
O art. 32 é considerado pr_!!j ucJÍcado: 
E''apprdvailo •o ar·t: S.1 e lpâ~llll à J(a·o-

jecto·Jiall&' •3.••díscóssAo. • ·• t·, 
Apresentação de • •· ·• •· • • • '. 1 

Pt'l.jeclos. • • • : 
São lido~ e vllo,a tmpfimir os seguin-

tes.~ . ~. ~3$: li' 1 • •li \ • 
A IIIUIOmblon Jcgísta\iv~ provinéial 'do liH-

nas Ooraes decreta: · · I 
Art. unic•>. Ficilo creadae..,duu !cadétraa 

do instrueçllo primaría .pnra o soxo feminino 
nas (reguozi•a do :\reado e Conceiçio da Boa 
Vista, do termo de, .~lfenu; revogadl!;';. aa 
d~aP!lsiçil~~ o.•n c:o,!'tr~rJO: ,, 1 1 ~~ 1 • 

SUA da& aeaailea, 9" d~ . QutubrP. de
1 

• 81!2.;-
M . .r. de Lemos, F1·anct$cliNacilr'Pb. ,1 •1, - ~. agg: .. 

A naao•nbloâ ·tegfjlalívll·pfôvhiclll't' ·ao·~li
nca rQo'raoa dÓCrOta: I ~ Jo fi '' "'' • 1 ' 

" A:rt. unieõ~ Fica ·areada uma.e&deirs ·mir· 
~a de i.natrucçlo • primaria •na' paroojlia· 48 

lr. Miguol da .Ppi)IO N~va, do muni~,pjo do 
S.cram~D1o;_ reypJia~.l\~ ftS,difP~i~o, «w !lon-
tra rio. , t , 

Sala das aeaa4os, 9 db t1utubto' de' l882;'!.. 
M. J. dt l.cmor.! ' J ' IL 

o ::;t·. Pre;lue-nie d8'si'gna â ordain/'do 
dia ;egulnte e 'levanta a ses§tio.' •· 

--- .. Jl-
48.• SESSÃO ORD.NÀ.RIA EM 10 DE 

OUTUBRO-DE 18ll2. I 

PRl!SlDE'NCl~ .oo11R-. B ARÃO DE Cbao-: 
,~ ~ M'ANDBLJ · tt • , 

SUMMARfO:- Bxrsoru;u.- Pa...ceN8, -
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..... &NNA•• 
Obaervaç&..do St. San'!&.C.CUja.- 1.• par-
te ela Ol'dna do di&.-Daeeur.oe doa Sl'll.llo-
retuoltu o X. ela Veip.-BmeiÍclal.-&o-
aeraçAo de carfoa da me ... -ObM"aç<IN 
d011 Sro. Oleprao, X. da Veiga • H. Salu. 
-2lo. parta ela ontem ciGftUca ...... l ndemai.eaçlo. 
-'l'rntCereocia de rueoda.- Poeturu.-
Ortamento muoícipal. 
A'a 11 horu e 3/ 4• da manbl, feita 

a c~mada, achiQ·se presenlel 34 Sra. 
depUlados, fal taodo com causa parti· 
cipada o Sr . A. do Amaral e sem ella 
os Srs. Paixlo e Nu no Lage, 

Abre-se a sesslo. 
E' lída e appron da a act a da ante-

cedente. 
O Sr. 1.• Secretario dA conta do se-

guinte-
EXPBDIBNTB, 

Otficm. 
UIB -do aeoretario do governo,eoTiau. 

do o em que a oamara municipal do 
Presídio pede-que tejao adoptadas em 
seo muoioipio as poeturaa do de UbA.-
A' I.•:commi•lo de pro~oatas. 

Pareceres de commi.ss6es. 
O Sr. J O$é Rufi.no, por parte da -de 

redacçlo, olferece redigid"• aftaal os 
addit t'Yos os. 8, 9 e 16 do projecto· o. 
3, tres propos!ções do de n. 47, 5 ditas 
do de n. 40, os additivos os. 4, 5, 10, 
12 e 18 do projeeto n. 103 e o projecto 
n. 33. 

Sendo dispensado o ioterat icio, a re · 
querimento do Sr . 1.• secretario, en-
trao e~tas redacçõea em discamo e sl o 
approndas. 

O Sr. Wenceslau, por parte da 1.• 
commiulo de propostas, olferece para 
2. • discusslo o proj!cto n . 1~ de 1878. 
- Para a orJera dos trabalhos. 

Silo lidos ·os segntDtes-.. 
Addilivos. 

As commlssões reunidas de poderes 
e obra• publicu, a quem forl o' prenntes 
os projectos relativos ao proloogaqléll· 
to du estradas· de·rerro-Juiz dé ·Fo-ra 
e P.lau-e Leopoldfoa-, depol~ de ha-
n l-os estudado com a atteoçlo que me-
recem medidas tio •Importantes, •eem 
apresentar-vos em reaumida exposiçiO 
o retu~tado de seus estados. 

Mas. ao1es de eotrar no exame com-
paratlfo dos doas projectos, pedem ·ae 
oommluões permlsslo para aventar a 
~~t~u l nte preliminar: 

Tem a assemblea provincial compe-
tencla para aotorisar o prolongamento 
da estrada de ferro- Leopoldina' 

Como é sabido, esta via ferrea roi de-
clarada de interesse geral filiO decreto 
o. 7061 de 31 de "Outubro de 1878, que 
• dettlooa ao serviço da &dllliDistra-

QIO.rn•l doRttaaq, .aoe t.rmoe do § 
:.!. • do art. l. • do rea:.a.laiHIIto-.que b&l· 
xoa cora o decreto o. 5661 de 28 de 
Fenreiro de U174. 

Ora, o art. 4 • deste d410reto só ~r
mltte qu!' ~8 adJ!lJnlstralfl'ea prQTinCI[leS 
contra\em o prolongamento da• eatra· 
das pertencentes'ao Bstado ou por elle 
decretadu uo Interior daa proTfDCiaa, 
no caso de obterem do gonroo geral a 
oecessaria autorlaçlo e ex pressa de-
claraçt.o de alo preteocS.r exeoatar ô 
mearao proloDPJJiento. 
. E, pois, i)4reêe às coramltsões que. A 
vista deata disposiç&o, somente ao go-
Terno geral compe\e aiÍto'riàar O pro-
Joogaméoto da estroda de rerro-Leo-
poldloa; tanto mala que o mesmo go-
nroo j a fe% uso de sua competencia, 
autorluudo o prolongamento de data-
guuea até A raíz da serra do Preeldlo, 
como se vê do decreto o. 7 112 de 14. de 
llezemtro do 1878, 

As userab1eu proTinciaee, corao é 
aabido, só podem legislar sobre OJ ob-
jectos comprehendidos nos arta. 10 e 11 
da 1eí de 12 de Agosto de 1834, e 
pupposto o§ 8 • do primeiro destes ar-
l'lgoJ lhes dê I' atlribuiçAo de legisla-
r.em sobre obru ,P.ublic~a. eslradas e 
navegaçlo no interior da profiDcla ,abi 
mesmo se ach.a l imitt,da a aua compe-
teocia pela clausula 8na1 : que não 
perlenç4o d admini.slraçlfo geral do 
Estado. 

Por todas estas rasllea, perauadem-se 
as commissões reunidu de que A assem-
blea ,pro_v incial. fallece competencia 
par4 leg .. lâr sobre o prolongamento 
da estroda de Cerro-Leopo1dioa. 

Entretanto, como pode ser outra a 
vossa op.n.ao, passao ellas ao exame 
dos dou~ projec.tos, estudaodo·oe, ja sob 
o ponlo de nsta dos 1egtt imos in-
teresses dos productores, ja em relaçlo 
aos onus que Tio impor aos corres pu-
blicos. 
Con~orme os' d~dos apresentados às 

comm1saões reunidas pelo presidente 
da companhia-Juiz de Fora e P iau..-, 
e que nlo !orlo contestados, a lin.ha 
ferrea Juiz de Fora A Po11te Non terA 
um desenvolvimento de 213 kilome-
tros. • 

Mas, como os generoe que ella hO'Ii· 
ver de .~ransporlar até A estaçlo de 
Entre Rios leráo de percorrer 77,700 
metros na estrada de ferM D. Pedro.II, 
o perc11rso total para esses generos 
serA 11e 290:700 metros. 

A par te ja conslr uida da est rada de 
Cerro-Leopoltlioa-tem o desean,lv. -
mento d~ 20-i ki lometroe e o MO pro-
longamento alé â çidade d• PPn~ 



Nova ntto· poderá se1· muito inferior n 
112 kilomotros, o que faz puru toda 
linb!l um percurdo de 316 kdometros. 
Ma~, c.,mo os generos trau•purr.aJos 

por esta estrada percorrem tarobem 
63:764 metros no ramal do P<H'tO 
Novo a E11tre Rios, o percurso total 
para e~~:~es generos será do :.n9:764 
metros. 

Assim, comparados os dous traçados 
em relaçllo a Entre R1us, que é o 
ponto cummum, vé-se que os generos 
que forem transportados pola tt~trada 
de ferro-Jui.z de furu à Ponte )lov .. -
terão de percorrer menud 81J,Oti4 me· 
tros dv que os truosp 1rtados pt~la es-
tra<la de ferro-Leopoldma-. 

E, pois , si tomar -se por base a tari-
fa actual de3ta uhima ~tratla, que é 
de 005,22.3 por Unidade de V8.0 (JO ki -
)O$), o traçallo-J uiz de Fora à Poutd 
Nuva-ecouoiUi•urà à lavoura 465 por 
10 kii••S ou 465:000$ por lU,UOO:OOO de 
kilo8 de generos exportados. 

Accresce que os generos quo furem 
conduzidos p.Ja estrada de fo1·ro- J uiz 
de Fora à Ponte Nova- terão de pel'-
correr na estrada do r .. rro L> Pedro ll 
mais 14 kilometros do que os trans-
purtadus p, )a Leupoltlmll e, como as 
tar1fas du ustrada de fe rro D. Ped1·o 
Jl são muito ma1s reduz1das, cota dlf· 
lerença augmeutará c.,ns•dcravelmente 
a economoa tle frete acima calculada. 

A's commissõo~ reunida~ pnrece. P'''~ • 
quo ustas s1mples cous1duraç<J. s busl.am 
par<~ demoo~trar que o prolongamento 
da estrocla de fcrru-Ju1z dtt l·ora e 
Piau- ser:i mu1to ma1s vantajoso dll 
que.o da Leupoldona á zuna que am-
b JS pretenrl em ~ervir. 

Mns, nào é sonumte em ponto tão 
C3pital, cumo a barateza do frete, quo 
às 1118SillaS COIQmiSoÕt!S parocO vrt:ft!rl• 
vel aq uelle prolongnmen to. 

O prujecto relnlivu à Clltrada Leo• 
pold1na consigna 4,500:000$000 para 
o seu prolongamento de S. IJeruhlo à 
Ponte Nova e 3,500:000$000 para o 
trecho jo c9*slruido ~e Ca tlltjUilzes_ n 
S. Go.ru ldo. du manou·a que u provm-
cia Un\ de gnrantir os juros de 7 % 
sobre o capital maximo de 8,000:000$. 

O projecto relatl v o a e•trada de 
Cerro-Juiz de Fora á Ponte Nova-con-
sognll a mesma garantia subre o c~tpi
ta l · maximo de 6,000:000$000, uo 
qual s11 cumprehcn •e o capital ja ga-
ranLidn de 800:000$000, do modo que 
a guruntia quo se va1 ag.,ra cunc~der 
rel'ere -~e somente oo capital de 
5, 200:000$000. . 

• No p1·imoiro projec to reMl vn ~e :i 
companhia l.eopJldiua <r direito de 
cootmuar no uso o gozo da eslrada, 
depois de findo o praso do pr1vilegio, 
lntlemniGando a prl) v nci1 dos \•alores 
que tivúr recebido, o que transforma 
as quantias ja despnu•hda$ pela pro-
víncia, na lmportanc1a de 1:053:000$, 
e as quo a10•Ja bouver que despender, 
em um emprestlmn, sem juro~, por 
todo o tempo do pl'ivileg.o. 

No segundo t' rojecto, nada se dis-
pondo :~obre a indemnisaÇlio da pro-
víncia, fi.:arâ a componhia Ju iz do Fora 
â Ponto Nova suje1ta à dbpo~iç4o do 
art 17 da lei u. 2545 de a l de De-
z~mbro de 1879, l~ to ó, te1·á de repar-
tir cum 11 província o excesso do seus 
chvidendos, logo que este8 attinjao 
8 •;,, alem da reversão da estrada, 
sem indemnisação alguma, findo o 
praso do privilegio. 

Finnlmonte, p~lo primeiro proj oJcto, 
a província garante juros de 7 •;, sobre 
um capital de 8,000:000$000 e aJqui-
rirâ no fim do praso do prev1l egio o do· 
minio de ~09 k1lomentrus de 03lrada 
de ferro, de Cataguazes :i Ponto Nova, 
si a companhia Leopoldina nilo quizer 
prevalecor-so do d1roi to que o mesmo 
pr .. jecto lhe r esal v o. 

Eu ~retunto, pelo segundo projecto, 
a garant1a de juros 4 somente subre o 
capital maximo de 6,000:000$000 o a 
prov111cin adqu1rirà no fim do mesmo 
pras'' u 1nn es1.rada do 2·13 kilometros 
Jo Jui1. do Fora â Ponte Nova, em 
umd zona da.s mais farteis e puvoadas. 

k.eleva ainda ponderar quo. sendo 
pur.unonte provincial a estrada do Juiz 
de Fura â Ponte Nova, o domiuio que 
a província adquirir, em consequencia 
dn sua revcr3ào, será pleno o completo; 
ao p~ que o da e~trada Leopoldiua, 
se púrvon Lu r a realiS11r-sc a sua rever-
silo, ficarà sempre limitado p~los direi-
tos que sobro esta edtl'ada competem 
ao gove t•no geral. 

O parallelo quo as commissües reu-
nidas acabam do fazer entt·e as duas 
i$tradas demonstra as vantagens do 
proJongamento da E. F. Ju1z de Fora 
o Piau sobre o da ~eopoldma, ainda 
que a assemblca provincial se julgue 
competente para legislar sobro ost& 
ultima. 

E, pois, sito as commis~ões tle pare-
cer que a11rbo$ os pruject.os \'Ollem á 
discus:lllo, afim de ser adoptado o que ~o 
1 efero ao proloogamentú da estrada de 
ferro-Juiz de Forn o Piau. 

Sala dae commissões, 10 do~ Outubro 



rlo 1882. - D1·wno~td, Morctzsolm, 
Bias Forle_s (vencido). D.tu-me de sus-
peito na presente questão- Mimnda 
Ribei,·o, Gustavo Pe11na (dei voto em 
separado}. 

VOTO E)! SEPARADO. 
O abaixo a>signatlo, rncmb•·o dil com-

missM de poderes, à quem foram pre-
SIJntt•s o~ projectos ns. 240 e 27tl do cot·-
ren te anuo; o primei• o concedundo :\ 
C•Hn panhin ela estrada de ferro do Ptau 
privileg.o pal'a prolongamento t.le •ua 
linha atê à Cidade da Ponte N•JVa, uae-
diunte garantia ele juros de 7 •;, duran-
te 30 annos e :obre u capital d., seis mil 
conhlS tia r<liS, e o >egundl) concedendo 
à curnpanhla ~:straJa· tle Í l.l fl"ll rl a Leo-
pol•!ina garantia cJe jur .. s de 7 •;. sobre 
o capitalmax.imo de 4,500·000$000 para 
prolongament<J de seu> t rilho~ de $ Ge-
raldo â Puute Nova ; e considerundo : 

Que a cuncess:Iq das duas linhas fer-
rtlns , partin•lo •la ~trat!a D Ped ru 11 
para um só puuto, impor taria um sa-
cr•ficio enorme e um erro ecouowíco, 
tfU8 circum~tan.:i .. alguma poderia jus-
tificar; 

Que,a conccder-~e prh·ilegio de w na 
até u cidade da Ponte Nu,·a ás ll u.as 
co·npanhias, aus onus immedia-Jos da 
g1,1raut·a du JUrrs sobre seus capitae,;, 
no valor tle 10,500:000$ (que come-
çariam a pe;ar desde ja). st.r ia a pro-
viu.: a aiu-la mais ~acrificuda no fu tu ro, 
pelo facto ,1~ lhe licurem pcr teucundo 
duas o~tra las que serviriam â me~ ma 
zona; 

Que, nes te casJ, cumpre antes de 
tUtlu dat' prefurcncia ao traçarlo que, 
sllnclo menus oucrosu, offercça gar<uttia 
de maior ren•hmant.u e que apresente 
mutol' probabilidade de a ll tvia r dentro 
de mcnur pt•aso os coft·es proviociaes de 
11n us tão posado ; 

C~Jnsiderundt• que a estrada de feno 
tla Leopoldina tem direito pa ra o pro-
longamento de :seus tnlhos de Catagua-
zcs á P.Jntc Nova, em virtude, não só 
du dt!crcto n. 4014 de 27 de Março do 
1872. c1>mo pela lei pr .. viu~i n l 11 . 2 17 
•loJ ~O tl•1 :\ovembro de ~75 o clau,ufâ: 
se;un>lu do contrato e.ol~brndo com ó 
guv;q no gcnd ; 

Que, pelu facto de haver sido de: la-
rnllu tlS tl'lltla ilar>.l para o ~crviço tio 
Estado, !llhl é a•luaiu•, trada C> t u c~tra
tlu pt<lo mesuw 1!:- t!Hio, po•·q ue, só nr·ste 
caso e em l"lrLUile do actu add•ciunal, 
não t r1a a u;;so •t~biea pr. v incial cotn-
petcucia para legislat· sobre ella ; 
Q~1e, se a estrada de ferro da Leopol-

tliu:~ lÍ estrada geral pa~a o- serviço elo 
E~tado, tambem o são a do Rio V erde o 
a Mugyana, pelo facto de ligare:u duas 
províucias. o que não impede que. sejam 
auxilia das pela província com garantia 
de juros ; 

Q••e tem esta ostrnda de mais em seu 
fa l't•r 11 circumstnncia de ~ô lh.e resta-
relll 94,800 ktlometros a construir, de 
S. Ger.ddo à Ponte Nu•a. ao passo que 
n tin Piau nem ao mcnOi t'!rminuu a lo· 
c:tç;1u de saus primua1·u~ 73 k•lometro i 
do seu pri ,.i legio, restnndo-lhtl ainda 
talvez iOO, senão m~.tis, tto •1ue ainda 
n.io ~c~ :t i~tem e,-t ndO$ cO!llilletos; 

Que, mesmo h a n ndu em favor do 
traçarlu projectttdo pela estt·ada de ferr o 
du P1au alguma rhlfut·enÇa para menns, 
e:;sa vantagem (que ~ó se verifica depoi.$ 
de c. lutlos •lefiuitivos tle uma linha) não 
pc1daria :tut•> ri~ar jamais sacr ificio tão 
pesado à provi ncia ; 

Consi•lerando que existe em favo r <ia 
e.~t r.1du de ferro da Lcopoldina o clireito 
do le\"111' ~eus tri lhos até à Ponte Nova, 
rl!s tandu apenas saber $i convem auxi-
lia i-a com a garantia de juros pa ra po-
der I oval' a t: lf~itu <~>Se '' r" lungamcnw ; 

Que. (Jartlt:erttlu iusufUcientll o capi ral 
d11 u,OOO:UOO$ que a compauh•a Piau 
pnwm le lentnlnt·, afim cJe prnseguir 
até a Puute ~ova, ou a prov íncia drâ 
u S\l l" ""brecarregat!a com eocargtJ ainda 
maiur pelo nugmPrlto de garantia de ju-
n >>, ou a cuu•pauhiu 111l0 poderá prose-
gu.r oua seu3 tra bnl hos de prt~ louga
nae:a o, ~em graodo tl . mora, e em qual-
qner dvs ca,us haverá sacrificio para o 
t bewur.> produ c ai e para a zona que 
preten.lia servi r ; 

Q••e o p ro luug~menlo da e~tra•la do 
Pi1:1 u (JI!lo valle t.lo'!'.tbuleiro e visinhau-
ça~ do PoJmba tf"arin c~mo resultado 
11reju•z > lnHnerl•aro para a estra•la de 
fen•u Unhlrl Mineira (es trada que tam-
u~" ' I'C\1&1 ~Ol'á 110 cJ_ominiO da pr,lvin-
CIU), o que unpol'tana ouko sacri fic10 
pam os interes~~s da província e outro 
lltTO economico · ' Consitleranilu que sey~ nec!ls.•ario 
q U? C•t:t u ll!mn e. traria tive,su .Jll"ui>a-
ltil!clatlu ele ronda ~upenor a 14;'~ ~o
bt·e . cu· capital clfccLi\·amonte eJu,l'l•-
g .ulu, para que f l~SO pcrniÍltllla a CO il-
strU~ÇClO de u111a outra liuha em suas 
im111ed•açüc~. ([llO, com quan tu re-
speitas: e u p1"1 v d ~a-io tia zona kllnme-
trlca, ida 1 E partir os lucros 1lu t .-.. ns- . 
JIU I"b dos gCil91"0S (lrOVlllàOS tio Ullll' .J;; 
pun tos; 

Que, não tentlo a companhia do 
Piau outro argttmcnto em seu fav .. r, 



;;in il., o olc oncurt~ r a di>h nci:t p:1 r.1 os 
pont•J~ ex tremo• ( • que n11!J e:~t t bo.n 
pro,·a·lo). es•11 ru•:lo olc :trt d;, ext>tn· 
tambu:n, Vl >lú cumo n uLer•lnclo olo• 
l ei'I'I'OOS atra I'U.•StliiO~ (101' ll rtT8 l 111 h a 
fotT0!\, 11 ~U 'o prud ucç:to, lnfiue n iJ prc.,:" 
d" frutú; c-

Coo~ldE'ran•l•o , final mente, que a co:n-
pauhia Leol'''ldona ju con~truio. :SO I,n 
ouus para Oi cofrP.o' dtt pru l'inc1~, o t re-
cho rt e 100 k1h111tetros C0111prcboncli-
d•J• ti • Calag u.tzes a 3. G.; raldo, o que 
mr,, d..,lxn rto .er argumento em .cu 
fat'OI'; ~·Ju de parecer-

Quo n pro1ject•J u. 276 pa~o il 2.• 
di-cussã.,, Su(•primindu- c , por•cm . a 
par iu relatir a â CODC!!S<:lo de garJn-
Lia Ull.JUI O:I no tr .. cho jtl CO II~I rU iol u 
entro Cataguu?.O$ o li. Gera ldo (s I. • 
dn arl. 1. •) 

:Saht ria• sessves, 10 do Ou lubr.l de 
1882 -YusluviJ Penna. 

A re•t u .. rirnun to do Sr . A. Ou<nrio, 
:1 tll!·uool,lea res,lvo quu vt\•1 a ltDjli'I ITiir 
o par eco::r e o voto 010 separa lu. 

O !§r•. f!õtnnta t;c~~ilia (pela 
ordem):-Sr. (II'CSit lcnte, curuo V. K~c. 
n'l, o t>n r<!cet• que acaha cl ~ g .. r hd••, 
das cornm•s·v~:l rounid.ts de poderes o 
obras pubh.;a•, e: tã as~1gnatlu soul.,ute 
pur d·•us do sou~ mcml>ru~ ; tonrlu um 
npro•entarlu um 1·uto 1!111 >eparatlo. 

!\c•lltS cou•l ic;ole·, havl!n to t.lh·cr;;.::n-
cia nas co1nmi·>õcs, pr<~ va ev i.ton .e 
na llll jJIJI' IUDl:l ll O dlfli ~ u(ol;u(e ola ma-
tcnu, venbu roquera. o adiamento da 
discu-~:b desta questuo 11nra " ~.:·•:lo 
seguiu to tle l l)~:J ( .11 1~1lo bem). 

O S1·. Presiclcutc d. clara que s<.i 
a~:e 1nr:'t o ru tll<'rl ffi oJ IIto ttua'""' uu-
t raronl os puroce1 e' em dr.cas no. 

O !'t·. .D1 wwmd (l'eln ordem) faz 
alguun~ cons,ol o r•tu;:v~. 

V ~~·. Satlla Cecilia rcc·Jrr o t.la da-
cisãu •lo Sr. premtcntfl parn a ca ~n. 

Est.n, sen•lo consul t nla , sustont J a 
mesma decisão. 

• 

t.• PAR'l'E UA ORDEM DO UI A. • 
2. • te;iw·a de projectos. 

'!'cem 2. lettu rn u s.oo Julgudos ub-
j~cltl~"Cle' delíbllraçilo os du u~ . :cl;J5 n 
a.H ,t: 

Orçamento provincial. 
Conw tua a ~. · dr~cu~·1iu ,j,, n r•1. 2.• 

do p1't>ject') u. ·:s~. <Jllll orça a 1'0ce1la 
u lixa u J~spcza tia provino.:ta para o 
ao rw de h!S J u Lb8-t . 

O l!!h·. :tlo r•·lzsohn:-Sr. pre-
sidontc, por 111 inho. purtu m1o posso dei-
xar du lou\•ar a lluorat1a com•ll ibsllO 
de orçamento pela attenção quo pre-

sltHI ics COII < itiC I'iiÇcil)~ Coíta• polos mem-
h c·o~ quo lt-otl ass~n lo uestu baucaJa, 
th:nrvu\tl·au lu 11 ncC"S31dade do se Jazer 
c&rtus c<1rttls uut a lg umas rubricas da 
•·uceita provinc1al, •1ue, no coner da 
d r~cus;ãu li c ou pul'fu. tnrueu to provatlo, 
or·•uu exurbttautes <: mteiram.wttt de., -
IIITasoa•hts, ahuutas as pess1mas cír-
cumst.uh:ias fiuauccrrns d11 provwcia. 

E' ~s.nu, St·. pre~itlente, qu<~ a nobre 
coromcss co uào tlecX•Jll de 11ttender as 
-cft. xõos ru11.cs em rt!l..cçà tl à c r ubr icas 
que c ou LI n ham u u lCII' ISaÇll•• para des-
poza~ t .c~ oomy- ca,·la cho,·ugraplu· 
.:a , ult~IUI&ach, jardms de m{ui&cia &, 
:M • içJS c•t<!s que,postu scja111 pu r todos 
uós rúcouhe.:11Jus do sumura vantllgem 
pa ra a uvs~a provurcia e contl;uvtlul , 
llt:ot.lc quo :>ujaru luvadus a efft!rt1.1 , para 
11 ObteU:S.1tl tiO III UiloJS OUtrOS III CIU:ô de 
Jlt'.;0 rt!:!S" e adraulaméluto, com tudo, 
.::i r·. p1'0s1tlente, ellu:~ st\o tão tlispeudiO· 
:l!s, quu nuo era de esperar quo a 
rwbre couunis:ãu Jollta:>:so de acettar a 
c111eu·la quu ad1assc ~aes s~rviços para 
uiUihuro~ tornpu~ . para quando as cir-
cum~ tancí:\8 ilimuc .. ir·as d<\ pro\·incia 
:.s,un o pct·mittlruJU. 

1!: vem a propJsilo, Srd., lembrar 
•tue ·. Exc. o ::>r. pre:mleule da provm-
cru, clnculuiHio n .. t tunçáo da ussem.bleu 
i'"' a alguns dessu;~ serviços, tuus c .. mo 
os prdiu, da iufanc1a, quo so devia 
esta!Julucor uâo só nesta ..:apito.~ !, CO IDO 
0111 uu tra:1 Clda,lus •la pr OYi ucia, de-
c luruu que b .. via Jlol:ne .. 10 drvtJ rsos ci-
dttdai.S, 0111 CUJO paLr.ocbmu mui to se 
cloYa coulhcr, cntrtJ ef\es o nob. e re-
l.ot•tr da COIIIIll i>Sllu dt~ orç1uUentu .... 

O .S1'. li. ~a/es:-~lu 1 to obrigndo. 
. O ~t· . . li OJ·et;solm ... para q uu a nga-

J't.~>;eu r dunuttvus o prumoves ,cm por 
tudus os nre1us a I'Ca lisaçao desse i1n~ 
pur;;,utu urulboraruent.•, que S. Exc. 
pr .. tcnt.le iutroduz1 r eutre nós. 

C •mo tlrzia, se e.sa despoza não poj e 
ser d .cretada por nossa puto, attentas 
as UOg,jUS circ um, tancia.s tluauceiras, 
é rle c rer, ou trt~t.'l nto, que u idea mlo 
morrcr:'c, purque o mutto nubro rela-

•r da comm1ssito de fazenda o sous 
ü lros collcg:tll. oncarr·ega•hJs da hun• 
r OSa c<Jmmt~o"'tle •1u'e so achtlo incum-
bidos. nitu •lol:tar.lÔ da1bm,u· em cons~ 
tlurnçii,, o nJ'PCilo fei to pelo Exm. Sr. 
D1· 'l'he •ph lo Ouoní. 

Sr. pro:síd\lute, a respeito do muitas 
outras ro.lucr,:ves proposurs no nrt. 2 . • 
do projecto, •tuo lixa a d~~vczfl pro,·in-
cial , o meu nobre e distiucto amigo, 
resllleuto nesta capital . o Sr. Xavier 
da :Veign, a,pres~utuu- em name da mi-



noria aquella.s omen•las quo entende-
mos soretn nece.sarias, para que alo 
se~ sacriftcasaem de mo1o algum certos 
sor'fiços, nem tambem que fi de.speza 
com olles a reali$ar-se excedesse as 
verbas do m!lllmo orçamento. 

Os Srs. X. da Veiga e T. da Mot-
ta:- Apoiado. 

O Sr. Moretzsohn:- E' certo, Sr . 
presidente, que, sem necessidade algu-
ma, muitas dessas verbas foram aug-
mentadas, sem que por i.Sio se reconhe-
ça mais vantagem no dispendio d.os di-
nbeir<>s publicos, que nao eor reapun-
dem aos ~erviços a que ~lo dest10adas. 

O Sr. X . da Veiga:- E' verdade_. 
O Sr. M oretzsolm:-A propostto, 

Sr. pre~idente, do art. 2. • § 2. • n. 1, 
o meu di~tiucto cullega reduzto a ver-
ba de 20:933$333 r~1s, desünada ao 
pessu~tl da inspeetorill geral da instruc-
çao publica, a 19:600$. 

Eu sinto, Sr. pre:idanle, ter de se-
parar-me ne.t~t parte da opiniao do 
meu i:lustrado amigu, quando S. Exc. 
propõa a suppressau de duas cadeir~t.s 
no lyceu da capttal, as de alle.uao e 
itah~tno. 

A' primeira vista, Sr. presidente, 
peosei que semelhante sup~tro~~ao o:ra 
uma medida de utilidade, uma medida 
de prudencia, visto como taes Clldei-
ras, de italiano e al!emllo, saguudo 
consta do relatorio do ministro do •m-
perio, taes matarias nao fazem pane 
dos prepara•o•·io;; ex•gitlos par~ mat~i
cuia no j cursos superwres Jo unpenu. 

Ma~, Sr. pres.dente, não send<> isto 
ainda uma questlio resolvida, sendo 
apenas uma simples promessa. e ac• 
crescendo atnda que taes cadet ras se 
acham providas com pessoa l habilita-
do, ~egund') deve se pressuppur, eu não 
pO!SO concordar com esse dtstincto ami-
go r.a suppressão por elle pedi.la. 

E vem tambem a prupusito declarar 
que, ~e não se procedeu, C.JmO devera 
ter &ido feito, ao nece~sario concurso 
para provimento da cadeira de alie· 
mão, foi isto devtdo, segundo me in-
formam pessoas fHediguas, a que o ~,. 
dividuo qoe se propunha a exercer e 
lugar nao era cidadao brasileiro; niD 
era, vor consequencia, nos termos do 
r espect t v o regulamento o luis que re-
gem a materi11,admassivel ao coucur.o. 

O Sr. X. da Veiga:- Eutt)O V. Exc. 
confessa que nao se abrw concurs .• , ã 
espera que o pretendente . r~cebesse sua 
naturahsaçao. 

O Sr. Moretzsohn:-E estou tambem 
informado, Sr. presidente, que a pes· 

soa, a cujo cuidado foi confiado o ensi-
no dessa mater ia, tem as condições na-
cessarias para o perfeito desempenho 
do lugar. 

O Sr. H . Sales:-Ap·•iado. 
O St•. Moretzsolm:-E', Sr. pre~iden

te, um asaumptoímportant issamo aquel-
le quo Jiz rapei~ ã inatrucç4o pu-
blica entre nós. Não foram rPgateados 
'elogios ã nobre commisslo pelo modo 
por qoe dton.deu a taes serviços, aug-
mentando a verba para eU e~ destinada. 

Mas, Sr. presidente, forc:.oso é con-
fessnr que, mesmo nesta capital, o dis-
pendio enurme, o granrle sacríftcio que 
fazem o ~ cofres publicas com este ramo 
do ser v iço não corresponde ao~ resu 1-
tados obtidos. ( Apoiacks àa minoria). 

Muito de prO?O>ito reservei-me para 
fallar na discussão do art. 2. •, Sr. pre-
sidente; é ahi que se determina a des-
peza a fazer•M com o lyeeo mineiro. 

V. Exc. sabe, Sr. presidente, que em 
outros tempos, sem tanto apparat•>. sem 
tania pataeoada, e~te eat .• b..,lecim~nto 
presta v a, entretanto, ã prorincia, sobre 
~udo ã capital, re luvantes servtços. 
Delle subiram moço~ que hoje occupam 
as mais alias posições do nosso pai:>. e 
sâu verdatluiras glorias da província. 
(Apoiados). 

Havia então, Srs., verdadeira 6~
cal !~açao, verd.adeira exogencia para 
que o regultmento e lei respectivos ti· 
ve;.em Hei e plena execuç4o. 

Sint-J, porem, dizer, Srs., quo as 
cousas actualtnente nlio mar.::ham do 
mc~smo modo. E, posto que pareec~sse 
que a principio o inspector geral da in-
strueçllo publica estava no empenho de 
fazer cumprir as di~posições c.lo regu-
lamento o. 84,os f~tclos vierao demuns-
trar o contrario e o proprio relatorio 
tles>iO funccinnario fornece ã casa do-
cumento irre!utavel do quu nquelle es-
tabelecimento não preenche seu~ do!!, 
devido unicamente â sua pes~ima direc-
çao e 6sc:atisaç4u. 

C<~n~at·ei tal vez a casa (n.fo apoia· 
cks). 

O g,., T. ela Motta:- V . Esc. nun-
ca f~t l iga. 

• 
O Sr. MoreLzsnlm:-Muito obriga· 

do .. lonolo ulguns trochns d~sse r .. la-
t·•rio, que constil"e obra cligna do seu 
autor; mas é que tl!nho nPCOSiiola·le de 
mostrar que o lyce aa capatal, c m o . 
qual se despendem não p•quunns som-
mas, e.stâ actoalmente mu•to !o.og .. Je 
poder prestar os serviço1s que d~lle são 
reclamados, e nao cor reapunde aos in· 



• 

tu;tos palrioticos que mo ti varilo . sua 
crençâo. . ' ,. 

Diz :o Sr. inap~clor da lnstr,ucçilo 
publii:a,no relatorio annexo ao d.> pre-
sidente da província, o seguinte. (Li): 
" c. cr,eado pelo regul~m .. n t·~ de ~ de 

Janeiro d!l ~85j, é para lamentar 
que . 1\aq f~~t'ba este estabelecimento 
produz1dooi re~ult~oa qu,.. delle se .de-
veria e~perar•. O Sr. in~pector re(er e-
se naturalmente ao temf.o uctual, pur-
que,ctlm•> ja ponderel,foí'!O excelleutes 
os obtidos ou'tr'orà. Continua elle: c O 
modo pratico de realiSII.r o p.ano de 
seus estudos, e a falta de garantia aos 
alomMs, que o frequentilo, com rela-
ç!o· aos cur<~Ds. superior11s, explicao, sem dUYida, O abatimento, em que Se 
acha e continum'CI. esoa ·inriiLnição, 
digna seguramente de melhor sorte e, 
devorA accrescentar o · Sr. ins~ector, 
sobre tudo de melhor direcçilo. i> 

cCriterillsa't!ít!Dte escabêlt~eido o pla-
no de estudos do lyceo, for4o as dis-
ciplinas di$lribwdas gradual o prll-
dentemente por clnco annos. Como 
curso otRcial e a !lxemplo do que: em 
todos s.s pratica, deve-se us1gnalar 
pra~o certo para u aau nutriculas; 
e no sentido de Cuer de seu plano de 
estudos realidade, deve aer abolida a 
abufiva, iodi!klreta e perturbadora 
pratica de permit~ir-se, e ainda de ur-
denar-3e, que os alomnOll, que o fre-
quentarem, as blfSquem a seu talante 
e om aulas â sua escolb~ . Por e~sa 
í .mna evitaf'ose-ba que, fazond••·•e es-
tudOIIaem ha!e, por u r desattend1da a 
ligaçâo oece!saria o indispensncll das 
dtnrsas disciplinas, verifique se a con-
tridtadora anoma.ia de mlt.tricularem-
se, freq uentarem(quando o filçau) e se-
rem approva.!os em philosoph1a, rhe-
torica, e latim alguns ignoranks da 
língua. nrnacula. • Cootiaua ainda o 
Sr. inspector geral c Se se augmentas-
sem as vantagens pecuniarias do3 pro-
fessor~a,garantindo-~-lhes por essa for-
ma os mes.mos prov.entoa, que agora 
auferom, pG~~er-se-ha aem duvida evi-
tar a llf~tica, pllr C!lrto pouco mç>ral 
de, p\)a escassez. tal vez (f) dos venci-
níentos actuaes, receberem alguns dd · 
les explicaodos, de quem, perante a 
delegacl& especial, alo maas tarde, sem 
eacrupulos, exom ioad~r~s e juizes.• 

'Vê a assemblea que o iDSjlector ge-
ral trrdga uma grnissima censura 
aos lentes do lyct~u mineiro. 

O Sr. X. da Veiga:-Se o facto á 
real . a censura é merdcida. 

O Sr. M01·el.nohn:- Nao contea&o 

que o fâcto seja vorlladerro; mas" ao 
inspector geral, como 1.• llsoal das 
dispóaiçõ~s .do NspeotiYo. regulamento 
e do modo porque oe profes10rea CD.Jil · 
prem suas obrigaçcJes, incumbia tomar 
pro:v•donciu,afun de que.os factos que 
apooto.u olo ae ~;eprod uzllo mais; não 
se.::ll augmentando a 4J86mbl91l o orde-
nado doJ professeres. que . conSilgoirá 
o grande desideratum, iid.o é, a re-
forma do lyceu m.ineiro. ~ 

Se os factO$ sao ver~adeirqs, e. o 
inspe.ctor geral é o primeiro res~n
aavel pelo~ a~ueos que •lli se dlo, ~ 
elle somente c.umpria tomar &i pr2· 
Vldoncias, o que nlo .:o nata ter feito.' o Sr. X . da Veiga:-Mas, umlt vez 
que levou ca factoJ ao çonhecimeuto 
elo governo, o silet;~CIO ·deste acoroçoa 
o escandalo denanciad·J~ 

O Sr. M OJ'etzsohn:-Segundo se vA 
do rela~or•o do Sn. presid.11nte ~ pro-
víncia, este íuucciooario mlp'eCijU, de 
S: Exc. elogios pelo modo porqpe cum• · 
pre oa seua dev.erea. .e -. i1l•peccjnllll. a 
iostrucç!o pu~lióa da.proiiocia, signal 
evidente do que nllo tinhllo cbegádo 
ao conhecimento do governo 81j&S ab,u-
sos rlen u nciatlcu pelo inapo!Ctor ' ge·ral 
no ~~eu relatorio, aomenLe levados a 
coohecim~nto do presidente da provín-
cia nas ve~peras da lnstallaçao da a&• 
semblea. • · 

O que é corto, Sra., é que os abusos 
contiuu4o, !)S Cactos ae rpprodo&am, e 
até o pre$Onte, nem o in.spe,ctor .gecal, 
nem o presidente da província, jlO ·que 
nos conste, ~marâo qualqu 'lr provi-
dencia no intui to de Cazel-os cessar do • uma vez para ~empro. 

Sr. presidente, quaes ~rlo as causas' 
porque taes factos se dlo no lyceu ini· ' 
ne1ro a ponto tal de, segundo affirma 
o in<pector geral, terem havido allí, 
durante u1u anno lectivo,,somente} l9 
dias de aula t· 1 

Outro, Sr. pre!idente, e um do~ mais 
importante~ á que, em 'vez de ae pro· 
curar saber o modó porqu_e cs pro-

t fessores cum11,rem os seus deveres, ha 
completa indilterença, o inspector geral 
mostra-se inteiramente sordÕ '' quei-
xas que lhe do le~adas, até meJmo 
pelós pl'ofe.•so:os, seguh~o sou infor-
mado. O que se prat1ca quasi ql,l& men· 
sahnente naqueUe lyceu é uma per-
fal ta contradansa de remnções de pro-
fo~ssorea de u.mas para outras ca4e1ra:., 
de snbstituiçõtiS continua~, de mu4~nça, 
do local das aulas, de sorte que o PljO• 

· íessor nunca sabe onde ter! delecc•o-
nar, e do 11ue maiorias é s'ubscttúfõ • 

• 



o Sr. li. Sata:-Iao 4 dnldo à 
muduça da 8:1C0la normal para o cha• 
let. E' uma queatiu toda enntual. 

O Sr. Alorels~:-Atll eaca data 
~m havido irregularidade>~: .,.tu, ou 
.ao motiudaa pela falta de cumpr•· 
mento de dnere:t por parte do.~ prufots-
sore11, o que nao p11lil0 admlttir, porque 
recunheço em e-da um dellea partcia 
e ioielligencia butantea, pa•~ lecciu-
narem as ma terias, que lhes alo con1la-
du 0 u porque ll.u coJUtantemente 
dittrahidu• pelo guyerno, ou pelo in• 
apec&or geral,par~ serYiçus que nlu do 
da sua competenc&a, o que tmporta em 
seriu prejuiJo aoa aluwuos d~ esta-
belecimento. 

E' cerlO que o regulamento D. 84, 
que rege a U.1strucçav .publica, dispiJe 
em aeu art. 121 o aegutnte (lé): 

c A dlrecçàu do lyceu cuwpete ao 
iuspector geral da &nstrucçt;o publica. 

Art. ll7. O regtmentu in1eruo du 
· lyceu ~e• á esta~ecwo e;'D regimento 

especial, expeclldo pelo 1uapecwr ge-
ral , c.,m a11pronç&o du prestdente. da 
proyincia. • . 

Sr. presidente, ha mutto que •e acha 
em execuçlu este regulatnenlO, e no 
entanto até o preaente nlo cooata que 
o inapector geral da instrucçao publi-
ca que maia jotere•sado ae dnia mo:s-
tr~r pela prosperidade do lyceu minei-
ro, tifeSSII poslO em execuçao o que 
lhe determina o me•mo regul~&mentu. 

D) p(le o art. 116 o ~eguiute (lé): 
c Huerá nu I yceu m tneiro um ~~~&14o 

de estudo presidido por um regeute, e 
aberto das 10 horas da manha "'é áa 
2 da tarde. onde os alumnua deYem 
ficar nos iut.ernllos das aulas, prepa-
rando as li~ do dia ou as do dill ~e
guinte. ,. 

Pergunto ao Sr. inspector geral se é 
observada tal diiposiçto ou se, pelo 
contrario, é letra murta. · 

Sr. presidente, occupo-me maia espe-
cialmente com o lyceu mineiro, porque 
deploro o estado pea-imo em que elle 
se acha, deYido apenas, forçoso é que 
ae reconheça, á sua má direcçao e tia· 
cahaaçlo. 

NAo conata que nem a dispoaiçlo 
deste artigo, nem a de outros referen-
tes a este estabelectmento, tenhl1o sido 
observad11s, para que U o importante 
institu1ç1o, com a qual a proY.ncia gas-
ta muttua contos de reis, produza o~ be-
ne8cos rttaultaJos que della devíamos 
esJillrar. 

Eu, pois, ulo podendo me conaenar 
incliJI'on&&W a ea~ façwa, eotet&dondo 

necetsaria e urgente uma pro•idenoia 
séria, a6m de que as cousaa entrem na 
orl11ta legal e 01 prvfeasorea cumprio 
aeus deYeres, si é que ·atiJ aqui nlo o 
t.em feito . 
. O~mo a atteoçao do goYerno pro-

vtocJal para que taes abu~os nlo ae 
repró4iullo, Cr1llocando-se • freote de 
sua direcçlo quem bem deaempenhe 
seus denres. (dpoiad()..f). 

Mu, Sr. preaidente, uao é só em rela-
~~ lyc!'o miueiro, que. a desordem, a 
'ftolaçlo da lei tem-se obsenado. Mui-
toa oradores nesta tr1buna tem trazido 
ao coohecimeoto da uaemblea factos 
altameute attentator:oa dos direitoa 
de:.ses professores publicos (apoiados 
da müwria), sem que conete que da 
parte da admioia&raçlo tenhll h a v ido 
pruv1dencia alguma no · aentido de ••· 
rem garanttdos e#Sel dirêitos. 

O Sr. M. Ftúgmcio:-clamamos no 
dea~trtu. 

·~Sr. Alortls1ohn:-E' assim que 
mau.de uma nz o humilde orador que 
occupa Ynssa att'!nçllo e ·diatioctoa col-
lega~ meus, t.emos aqui pedido provi-
deuctas contra remoções acintosaa da-
d•s ll prof~ores publicoa. (Apoiado$). 

Sr. prea1dente, corno V. Eic. sabe, 
é certo que o4o podemos augrnentar os 
nucirnentoa dessa importante classe de 
funcctooarios publicoa, que t4o bons 
serYtços é d111tinada a prestar á mocida-
de da nossa província, como é do nosso 
deaejo; ma.s, desde que nlo nos é perrnit-
ttdo actualmente fazer-lhés 6sse rnelho-
r~mento, ao. menos procuremos garan-
t& ~·lh~ aqutllo a que a lei lhes dá di-
retto, 1sto é, que ollo posallo ser remoYi• 
dos •enio por pedido seu, ou em conse-
quencia de faltas grnes que cornme&-
tam, observ~tdas os disposições legialati-
Yas de modo que elles poJaam se cooser-
nr tranquillos em •Uas cadeiras sem 

• • que nnm ameaçados constantemente 
de uma demi~llo, po~s tanto nle uma 
ramoção nas condições em que algumas 
tem sido decretadas. (Apoiados). 

Fallando, Sr. presidente, a reepeito 
da.s despezas .9ue ruem os cofres pu-
bltcos com a mstrucçlo publica e aua 
dift'uslo, olo poaao deixar tambem de 
aprr.veitar-me da opportunidade para 
pedir do alto desta tribuna ao mes· 
mo Sr. inspector da 1nstrucção publica 
o maior eacrupulo, a maior severid11de 
na escolha do pessoal dest inado ao en-
sino de nossos joveo.s patr1cio .. 

Lerei á casa ainda um trecho do 
rel•torio a eate re~pelto. 



Diz elle,c CQnCesso com dor,mu Co"" 
ç010 é !azel-o, que o professor da in· 
strucç!o primaria é em geral baldo da.s 
precisas habilita~. consequencia na-
tural do modo porque silo d1sptu1aadu 
u provu de capacidade para o ma· 
giaterio. ,. 

Ora, Sr. presidente, este Cacto é al-
tamente deanimador; ou ha incuria 
no mod.o porque slo pre~tados es:~e~exa· 
mes, ou nlo ha vel'dadeira fbcalisaçao, 
verdadeiro esorupulo quándo traw.-se 
do provimento dali ~deiru de iutroc-
çlo primaria. 

Nó~ ja despendemos uma grande 
parte do aoor do povo para qoe â mo-
cidade se dê aqo1llo que nAo lhe pode 
aer negado, a inatrucçlo; 1ou deade 
qoe 1 o iospectar da inatrucçlolublíca 
nos vo~m dizar que o profe,aora o é em 
geral mao, se:D dizer entrebnco quaes 
as medidas que tem tomado para que 
nlo se perpetue este facto, vê-J& que 
es • .a grande parte da nossa rece. tiL é 
applicada em pura perda; o profe:ISOr 
que nlo estâ na altora du elevadas 
fun~s de seo cargo, deve ser delle 
exonerado. 

Sr. pre:si1ente, eu conheço profes-
sora~ em locaUdades da provioctu,que, 
triste é d1zer-se, mas é Vt~rda~de, fur&v, 
segundo informlo-me, verdadeiros reos 
de policia. 

Na propria repartiç&o de iost rucçlo 
publica este C~&cto nlo de!o ser des· 
conhecido; e, com verdade1ro pe:~ar o 
digo, esses individoos sio conservado3 
como prufessord. . . 

Sr. presidenl~, a1nda .a respeato d: 
uma vorba, CUJ& nacess1dadt~ IIOU o 1. 
a advogar, e se estivesse em oo8:18a 
rolos, se dependesse de nossa bJa von-
t.lde, é claro que ella seria eluvada, 
é a que é destinada â compra de l1• 
vros, papel, penna e t inta para me-
ninos pobres. (Apoiados). 

E' certo que a província despende 
ac.ualmeote mais do que aquíllu que é 
para isso de~tinado, sendo aind!i certo 
qoe muitos cldad6os, que por w o ~ .. 
recem sinceros elogios, tem coocorndo 
tanto quanto podem para enriquecer .o 
a~rchivo da indrucç!o publaca com h· 
vroa dest1oados â 111Í11Dcia desva~lida, 
a meninos pobres. Mllll o que é ver· 
dad.e é que de tod •. s os pontua da pr~
viocia partem queixas de que ta~es h· 
vros olo alo para elles remettidos. 

De duu uma: ou oa comprados alo 
allo remettidva para esta cap1tal, o 
que alo posso crer, porque consta a 
despesa que a provínCIA faz com a sua 

ncquiaiç&o e carreto (apoiado$), ou s1o 
r.~mettrdos e d'aqui al:"'uas~bem para 
uma ou outra localidade privUegiada 
(apoiados da opposiç4o). 

O Sr. M. Ft,Ugencw:-Là para o ser· 
tio oao tem chegaao. 

O Sr. Moret.zaohn:.-.se é verdade 
que para todos os poutos tia pruvincia 
nao podem ser remettidos. li vl'Us em 
abondauc1a, de modo que 81ISa n ~i
dade ~~~j" rnteíraweute ~atisfe1ta em to-
da:~ 1&8 localidades onde exll!tem meni-
nos pubres, nl\o deixa de ser tambttm 
certo gue aquella parte da reco;ta da' 
pruvinc111 que é appl1cada para este flm, 
e us d ... oatiTos put1cular111 devem &er 
distribuídos equ11-1ll1vamente por todos 
os muuic•pios da prov1ucia. 

O Sr. M . FulgetU.'io:-Seria lnelhor 
remelter·se as verbas ú camaras mu-
niclpv.es para estas distribuírem. 

O Sr. Zacarias;-Sem duvidL 
O Sr. Morel.nohn:-Apoiado, e me 

parece que o nobre del'utad.o, o Sr. X. 
d.a Veiga, olfe.:erá uma emenda neste 
sentido, à qual presto o meo voto. . 

O Sr. X. da Veiga:-E' eiacto. 
O Sr. Zacaria.f:-Voto por ella. 
O Sr. M orelnohn:-Uma du ver-

bas a.nda, cuJa reducçt.o foi proposta 
por es:~G meo amigo, é aquella que ae 
rt~íere au expedit~nte da secretaria do 
governo, que, sendo d11 5:000$, 'o no- · 
brt1 dt~putado reduz a 3:400$000. 

lato, Sr. presideute, ~ó ~~&r v e para 
augweotar despezas improflcuameu\e; 
épr~cu:~ acabar- com oayatema dopa· 
pt!lorio eotrt1 nós: acontece multa$ Vt!Zes 
que, para se obter o pagaweoLo de rue-
nor qu11ntia, _para obter-se o pagamen-
to da cowpra feita de um Caldeado, 320 
reis, é vrdciso autoriaações e mais au-
tori$v.ções (apoiados da opposição), ou-
VÍJ'osa esta e aquella tejla&rtio;ão, gas-
tando-se muito papel,lempo e dinhe1ro. 
E•~p~~iaolo,para que serve a verba 

de 5:000$: para ~apel pal'a estas delou• 
gas e depehdene&IL:!, e As vezes até p'ra 
s~rviços particulares. (Apoiados da op-
posiç4o). 

Portanto, este augmeoto de verba só 
traz prejuízo, oous para a província, 
e nt~nhum b~oefloJio . 

O Sr. !ti. Fulgencio:-Apoiado, por 
abi escorrega mu1tl> cobre .. . (Risadas). 

O Sr. MoreL:wllfi:-A r'!!lp4!il0 das 
outras redocçõ<IS propostas pelo meu 
nobre amigo, nao terei absolutamente 
mab nada a accrescentar, senloaqne 
ellas Corao cabalmente j a.stlftcadas, e 
qoe o patriotismo dos honrados mem. 
broa' da commisslo e da maioria da casa 

• 



. . 
nlo poderá deliar de aceitai-as, visto 
qpe desta forma, ao mesmo. tepj(IQ. que 
cõns\IJ..aó ~rfeitàmen t8 oa ,«Ji versps áer-
vlÇos pubtloos, 'evltá-Sll o 'esbanjamento, 
pot-qua t~SbitojadU' 84~ ~ ~ sobr11.s 
q úe n4o são llp~J·Jcatlll~ aos serVIÇOS es-
JJ8Ciaes a que se desttnllo. 

O meu nobra collega, o Sr. X. da Vei-
ga· chamou com lns'w.ncla. a attençlo da 
casa para a verba do§ 4. • n. 4, que d1z 
re~peit9 á r~on~ de aoimaes, co~sgr
vàçlo ~e a_rrei~!. ferragens, forragens, 
e~. . h' h d o'sr. M : Fulgenclo:- A 1 a grao e 
pepioei ra. . . . . u ·•sr. M urelzsohn: - Nlo 1 os1st1 re1 
mais oeste ponto, porq~e os factos abu-
sivos e escandalosos Jà estio .na cun-
l!cieo.cia · da casa. QuaJ.Ido fllllet sobre o 
projecto tle orçamento em 1.• discusslo 
denunciai certos r~~.ctos que demonstrAo 
á evidencia q!le por. essa Vl!rba, , ~ por 
outras· rêlâtívai ao corpo tle pohCIIl se 
osculo ·de modo escand.~loso os ~inhei
ros publicos' sem proveito publico, se-
oa:o. talivez para o tlus ,particul~~es. 

•A nobre cummisslo coosignll a q uan-
till de lõ contos tle re\s pat'll o serviço, 
a que se refere a ci tadll' verba.; mas, des-
de que os. fllctos tle esbllnJilmentus são 
notoriamente conh(\Cidos não podemos 
deixar de llpp!~Udlr a e~enda do meu 
nobré ãmigo, que reduz. essa verba ll 6 
con tôs de réis. . . 

Sr. presidente, ntnguem acred1tarà 
que despendéddo-se s?mmas fabulos~s 
com a remônta de an1maes para. o cor,-
po· de pohçi~, acontece que. quando ha 
uecesstdade de 3 ou 4 llDimaes pa~a 
qualquer serviço urg~te, ~ provmc,ta 
vai· alugai-os de partiCillares!! (Oh.). 

Ha poucos dias _li nu expedtente da 
presidencia autor~saç!lo ao curnmau-
danle do CJtrpo para . alugar anírnaes 
para a~ praças que t1~hao de ~com
paullar S. Exc. o Sr. bts~o a Martannal 
Li tambem uma autortsaçao para o 
com mandante do corpo alugar uma ou 
duas cangàlhas, na.o sei para que firo. 

Eis alli; gastl(•se um_ll somrna enor-
me com remonta de antnoaes, concerto 
de arreios ~I c, ·e; no entanto, quando 
se pr:ecisa _de um animal ou ,de uma 
cangalha,abi vem uma autonsação do 
presidente para o commandante do 
corpo alugar ou comprar esses ob-
jecto·l O Sr. M. Fulgencio:-De cangalha 
anda a província. (Riso). 

O Sr. Morel:::solln:- São verbas pe-
queninas,e>tas.que acabo de mencionar, 
é vêrdado; mas ellas vem demon~trar a 
extstencia de um grande escandalo, .e 
que, por major que seja a quota v~tada 
DO orçamento, nunca será suf!lctente, 

não f·Orquo o serviço exija maior ver.hl, 
m•a porque nllo ba economia, nem·• B ;-
calisaçilo, nem escrupulo . ná 'sda ' ap~ 
p licaçilo. ' · 

Estes factos estio na consciencia da 
C6.&a, e portanto eu, o.!! o posso crer que 
a nobre co·nmis~!lo deixe de aceitar 
~ta e outras emendas restrictivas· de 
despetA& apresentadas pela minoria·. 

O ·Sr. X.' da· Veiga:-A pro'vi~cia 
gasta cerca de 700 contos com o corpo 
de policia, que é o maior snrvedooro 
-dos dtnheiros publicus. 

O Sr. Moret.zsohn:- Sr. presidente, 
assim como separei-me da opinião ail• 
lOrisada do meu illustre collega, o Sr. 
Xav.er da Veiga, no que diz respeito 
á suppressão de duas cadeiras do J'y-
ceu mtneiro, eli ·penso que nllo posso, 
aproveitando·mé da opportunidade e 
sem pretender desorganisar o serviço 
que terá de prestar a província o lm4 
portantissimo projt!cto d~ reorganis~
ção do curso de phármacta desta ca111-
tal, deixar de propor por, minha vez, 
uma emenda no sentido de ser creado · 
um lugar de pharmaceutico .... 

O Sr. B. Fortes:-Ainda mais lugarl 
O Sr. M oret.nolm:- Eu expHco ... . 

que s~ incumba de aviar e fornecer me-
dicamentos para o hospital da casa de 
caridada desta capital. 

Muitos dos meus nobres collegas co-
nhecem a enorme despeza que a pro-
víncia faz com este serviço. 

O S1·. X. da Veiga:- Apoiado, di-
zem que é conta do Porto. 

O Sr.· Moret'zsohn:-Dizem que é 
conta do Port·1, como boro lembra o 
meu nobre cullega; entretanto que som 
aug-mento ele d6ilpeza, e tah·ez até com 
grande economia, podemos prestar re· 
levante serviço não só aos pobr~s da 
capital, como aos que vêm de mlltto" 
ouLros pontos da província e são reco-
lhidos à santa casa. · 

O Sr. Severiano de Resende : - Aqui 
tudo é officíal, até a santa casa da mise-
. d' ' rtcor 1a .. 

O Sr. S. Ferraz : - A idea de V. Ex. 
nllo é completa, é preciso crear tambern 
uma pharmacia. 

O Sr. Moretzsolm:- V. Ex.. acornpllf-
tar~ • . e para isso desde ja peço o seu va-
lioso auxilio. 

O Sr. X. aa Veiga:- E' uma medi(\a 
economica. · 

o S1·. M Ol'el.:;sohll : - Eu não desejo 
concorrer por forma alguma para o aug-
meoto da despeta, quando E>sta não con-
sulte verdadeiros interesses da pro1· . u~ 
cia, mas no caso de que se trata a. des-
peza justifica-se perfeitamente; ja pelos. · 



beneftclos que desta instituição colherA 
a pobreza desvalida, ja pelos beneO.:ios 
que prestará a santa casa de misericor-
dia da capital, porque se reduz1rá muiw 
a despeu que actuailtneo~ faiZ a provín-
cia com medacam.eot.u~ fornecidos a pre-
sos pobre~ .. ás praç.s do corpo de polí-
cia, etc. 

Ainda mais: a assemblea sabe que a 
santll casa da capital é auxlhllda pelos 
cofres da provloc1a, annlll&hoente, com 
a quantia de 2:0()()$000, j us tamente para 
prestar esse serv1ço aos pobres. 

Pola bem; se passar a minha ldea, eu 
prop<•rel a suppr~Jo d~ subvençao, 
e que esse serviço seja feito pela phar-
roacla oficial que se trata de crear, que 
vlrà prestar relevante serviço e aperfei-
çoar o estudo de pratica no curso re-
spectivo. 

Ja vA V Ex. que ha uma economia de 
serviço, e sem augmento de despeza, até 
com dlmiouiÇ!o, consultando-se entre-
tanto os intuitos do meu nobre amigo, 
Sr. Dr. Ferraz, como os nossos. 

Eu deixo o aperfeiçoamento da idea, 
o seu desenvolvimento ao nobre depu-
tado, de sorte que nllo se encerre esta 
sessl o sem que seja e lia realiaada. 

Sr. pre~ ídt~nte, nao desejo cansar por 
multo tempo a attençao da casa (não 
apoiados); nlo viua fazer um d1scurso ..• 

O S1·. X. d4 Teiga:- V. Exc. tem 
Ie1to considerações muito jud1c1usas. 

O Sr. M oret;sohn . .•. vim apenas con-
correr COlO mttus fracos e~furços (não 
apoiados) para que, se nlo podermos 
attender â toda~ a~ oecessldlldes re-
clamadas de diversos pvntos da pro-
víncia, n!lo deixemos, entretanto, âs 
veuu por um exagur .. do espírito de eco-
nomia, de attender â aquellas que es-
tiverem em nosso' alcance. A economia, 
conforme eu entendo, olo cons1ste em 
nlo gastar, e sim em gastar proveito-
samente. (Apoiados). 

Por coos~gu1nte ntlo roceio acom-
panhar a nobre commíssllo de orça-
mento em augmentus de d~speza qGe 
propozer e que venh.ào con~ultar reaes 
1ntere~ses da província. 

Terminando estas ligeiras conside-
rações, mando á mesa a minha emenda, 
e peço n!lo só â illuatrada commwlo 
todo o seu apoio, como tambem as lu-
zes e coadjuvaçlo do nubrp deputado, 
Sr. Dr. Ferraz, que está encarregado 
do defender o projecto de reforma do 
curso de pharmac1a. 

SS. Excs., attendendo a estas pe-
quenas, mas justas coo11derações, terão 
dado uma proYa de aeu elevado pa-
t riotismo, e prestarão relevante ser-
viço á província. (Muito bem ! muilo 
bem!). 

São apoiadas e entrlo conjuncta-
tneoto em discussio ~ soguintes--

EmendM. 
N. 5. 

Accreacente-se-e um pbarm .. ceu-
ticu, director do laboraturío, com ven-
c:montó de l :OOO$·annuaes, com obri-
gaçll.o de foruecer medicamentos para 
o h .spital de miseriC•1rdia. 

Sala das sessões, lO de Outubro do 
1882.-Moret.nohn. 

N. 6. 
No art. 2 • § g • o. 1, depois da 

palavra-230 lampeõe$, ac.:1·escente-se 
- incluindo-se 2:000$000 em auxilio 
á cam11ra muoi..:ipal de S. Jolu d' li:l-
rei p11ra illuminaçlu dessa cidade. 

Sala das se~ões, lO d11 Outubro do 
18!3~.-Seoeriano de Resenrk. 

N. 7. 
Nu ar t. 2. • § 3. • o. 13 eleve-se a 

verba de 800$0ilO a 1:300$000. 
Sala dali s&ll~éhs, 10 d11 Uotubro de 

1882.-~cveriano de Resende. 
N. 8, 

Ao o. 14 do§ 3.• do art. 2.•, aug-
mentando-se a respectíva verba, sub-
sU.tua-~e pelo seguinte: 

N. Auxilio ao collegio de educao· 
das de N. S. das Dores, da cidade 
DiamanUna, dirigido pelas irmaos de 
caridade, como subvençlo parà educa· 
çllo e instrucção de orphAs desvalidas, 
6.000$000. 

S. H. -Sala das sessO •s, 10 de Ou-
tubr.> de lg82.- A. Velloso, Tocan-
tins, V. Café, M. Fulgem:io, S. P éi-
a;olo, N elsOfl. 

E' lídu o apoiado o seguinte- · 
Additivo n. i. 

Nas disposições permanentes accres• 
ceot..-se: 

Art. Os contractos do privilegio de 
estr8das de forro ficao s\!ieiws a 
50$000 por cada anllo do conce~slo. • 

Art. Ficao reduzidos a 600$000 os 
direitos ~obre cartas do advugados pro-
vi~ionados vitaliciamente pelo governo 
provincial. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 
1882.- Seoeriano àe Resende. 

O Sr. Xavle.r da Velga:-
PeJi a palavra, Sr. presidente, para 
offerecer as emendas a que refert-me 
na di.cusslo havida hontem nesta 
casa, relat1varoente ao orQ&mento pro;. 
vincial. E, aproveitando a oce&>ií&o. 
seja-me permitt1do fazer alguns repa-
ro~ quauw ás novas degpezas propostas 
pela nubre com missão eiD suas emen· 
das. y enio ellas ~m srande parte aobrQ 

• 
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,. •. 
n dotaçlo de novos collegios plrticula-
res, med1da que; quando pou~ ser j us-
tiOcada, me pacece perfeitamente adla-
vol nas circumatancia:1 de uo~:~o orça-
mento. (Apo•ados e ndo apoiados). 

Nós da minoria, Sr. pre3ideote, uilo 
propuzemos emenda alguma restrictiva 
ou suppressi-ra de dotaçõe~ ja feitas a 
di ver dOS collegio •, porque nilo dedeja-
mos pr ivar um certo numero de meni-
no~ pobres, que gozao do beneficio de 
s11rem educados á expensas da pro v meia. 

Mas, nas circum:~ tauciaa actuaes do 
orçamento, reputo ab.olutamente in-
su~tentavel qulllquer disposiç4o nov~ 
oeste seut1do. Uma tal medula Lrará 
em re~ultado a dim1nuiçao dos recur-
108 com que a província podia contar 
para outras oecessidKdes urgentes. 

O Sr. Zacariàs:-0 aUXIl iO ao col-
legio de Pitaoguy 4 muuo jusLo ; é 
um collegio que começa agora, que 
n1 muito bem e coto esse auxilio pot.le 
licar em condições de prestar mu,to 
bons serVIÇOS á mocidade. 

O S1•. X . áa' Veiga:-Nilo conte:~to, 
mu a q uest!!.o é a e:~cassez de nossos 
recursos. Alem di 'ISO, noto <1ue ficar à 
esse collegio ;:om um duplo aux1llo, 
com um que começa a ~igorar d11:~du 
ja, que é a reversilo que se fez da ver-
b.i pllra o I yceu Po.~uso-alegrun.se, em 
seu beneficio, e o que se vai votar nes-
te orçamento. 

O Sr. Zacarias:- Se V. Exc. co-
nhecesse o collegio, havia de ver que 
é um auxilio muito justo. 

O Sr. X. ela Veiga:-Nilo sou contra 
o auxiliu, mas acho que, para animar o 
estabdlecirnento, cujo director me JDspi-
ra muita confiança, bastar ia, por em-
quauto,a quoLa antig~rlo lyceude Pouso 
Alegre ; uâo precisamos ?nera~ . os 
cofres do província com mats auxthO$ 
duta natureza, que directamente pre· 
judicllo e muito a díffugllo do ensino 
primaria, principal objecto a que nos 
cumpre atteoder. (Apoiados). 

O Sr. Zacarias:-Quaotus collegios 
nllo teem s.do subvencionados .:ootinua· 
damento t 

O Sr . X. áa Veiga:-Mas, veja V. 
Exc.,a proposta para auxil io deste col• 
legio ja pr.Jvocou m~is rlous additivus 
semellu10tes, em beneficio de outros, e 

. cousta-me que novas med1das para 
identico fim terão de sor apresentadas 
a ex em v lo desta. 

O Sr. Zacarias:-Si se apresenta-
rem outros collegios nas condições do 
de Pitanguy, votarei pu r elles. Nilo po-
de haver au;tilio mais ju,to. 

O SJ', X . da Vetqa:- Existem mais de 
60 collegios na província; cada depu-
tado tem suas sympatblas particulares 
e, ou ba de haver odiosas prererercias 
ou ser·á enorme e lnjustltl.cavel o dis-
pendlu ne~ta verba. 

Seria, pois, melhor que a nobre com-
missllo abrisse mito dfSt:L quota, que 
tem de onerar o orçamento futuro, para 
que legislamos, e attendesse mais larga-
mente ás necessidades do ensino p'.lbli .. 
co primar ia na província. (Apoiados). 
~ja-me Lambem permittldo C11ter um 

reparo sobre a di$posiçao do orçamento 
relativo As cadeiras de latim e rrancez, 
portuguez e gaographia, e outras. 

A uubre comtnlssllo supprime estas 
Clldelras; entretanto eu sei e a casa n!lo 
ignora que muitoa dos professores re-
spectivos sao vital icfos, nllo poJom, por-
tanto, licar privados das vantagens do 
seu empr~go. 

sendo assrm, que lucro vem para a 
pr<'vtncia da suppressAo dessas cadei-
ra4, desde que ella tem de continuar 
a pagar os ordenados aos vrofessores1 

Não 1enbo votado, e nem votarei nes-
b sessao, pela creaçilo de nenhuma ca-
deira de en:~ino secundaria, pois as mi-
nbas opiniões a este respeito são co-
nheci.Jas: entendo que a assemblea tem 
ubrrgaçllo, antes de turlo, de attender ás 
necessrdatles do ensino primario: mas 
de~trulr-se absoluta e systematicamen-
to o ensino secunda rio ja estabelecido, 
sem vantag.!m alguma para os cofres 
publicas, por isso que os professores con-
tinuarão a perceber seus vencimentos, 
é medida cuja utilidade nilo posso com-
probeuder. Voto, pois, contra ella. isto 
é. [leia conservaçiio das cadeiras secun-
darias, actunlmente existentes, que te-
nbdo frequencia legal. 

Sinto tambem que a nobre commis-
sJto supprimisse nas suas emenrlas nllo 
st, as cadeiras das catleas centraes, 
meno~ a da capit .1, corno Igualmente a 
grallficação do> bibliothocarios. com 
exc~pçllo tambem do da capítnt.' 

O Sr. S. Fel'rt • .::-E' serviço que 
deve ftcur á carg., das municipalidades. 

O Sr. X. ela Veiga:-Diz o nobre 
deputado que este serviço deve ficar á 
cargo das camaras muoicipaes; mas a 
nobre commissilo, para ser logica, de-
via tornar a medrda ex tensiva à cadea 
e a bibliotheca da capital. 

O Sr. S. Ferraz:-Ha razões espe-
ciaes. 

O Sr. X. ela V.eiga:- Nilo apresento 
nenhum'l emenda á este re•peíto, por-
que nllo só não confio no seu bom ex i to, 
partindo da minor1a,com•• porque,acra-
dite a nubre comrnissa.o,nuoca c tc1·.: r.1.1s 
minhas intenções crf'ar-lhe o menor 
emb11raço no d"s~mpeoho de aua peno• 



slssima b. reC~t; apenas ÍJ.Ço este ropa• 
ro, para que ella proceda com mais 
justiça á este reapoitu. 

Senti, Sr. pr .. si•leute,q:ue o nobre re-
lato~ da CJmm•s!ldo, na. pouca~ pala-
vras que hontem se dignou do proferir, 
e.n resposta ao quo a oppusiçao tum di-
to no deb.1 to do orçamento,assign~tlasso 
espírito partillnrio, prevl!nç4o pohtíca 
da parte da m nur1a, quando ê cert9 
que somelhanle$. sentimentos jamuiS a 
animarl\o. (Apoiados ela minoria). 

A casa é LeSL11m unha da iseuçau do 
animo, e da extrema modoraçlo com 
q ne temo.'! proced1do aqui, especialmen• 
te â proposito da disçussao do orça-
mento provincial, que jamais estabe-
lecemos no terreno polit•co. (Apoia-
dos da mitlOI'ia). 

O Sr. M. Fulgcncio: - Nuucu houve 
aqu: minuria mais cordata. 

O Sr. X . da Veiga:- Nunca houve 
minoria maia tolerante e ma1s modera-
da. A1ud~t hoje demos d'1sto Lu$ tMJU· 
nbo solemne. Se nllo forâo os vu1os da 
mlnor1a, a me$1l teria sido acin'tosa-
mente desautorada; mas a opvo.içao, 
entendendo que oao deve pr •• ceder se-
nilu de accordo com a sua cou s~:ienc.a, 
cum o bem da provtncia e sen•pre com 
respeito ao nossc 1 egtmento, prestou 
adhusao ã mesa em bem du j uot1ça, o 
fui 1sto o que ovituu bero dosag1 adavel 
incidente. (A poiaáos). 

So a miuoria estivesse animada de 
ejpirito parl1dariu, de prevençao poli· 
t tca, nao perdor1a easJ. magnífica ·•P· 
portunidade de concorrer puru acin '" 
du quul havillo de resultar neces~urias 
consequencias. 

Este facto accentua perfeitamente 
n tolerancia e a isenção ae animo com 
quo procedemos aqui, e que nem lKJID· 
pro tem sido devidamente corrospon-
didas. 

S. Exc., pois, foi injusto, quando ln-
crepou a opposíçao de h a ver proce-
dido aqui por modo menos nobre o pa· 
triolicu. (Apoiados) . · 

Concluirei com um ultimo reparo. 
E' a terceira voz quo um membro da 

minor.a vem á tribuna, a propo.s to da 
discu.sao do a1·t. 2. • do orçamento; en-
tretanto a illustre maioria, nao sei se 
por desanimo, om vista das pessimas 
circumstancias do orçamento, ou so por 
pouco apreço para com as observações 
o censuras quo temos feito .. , 

O Sr. H . Sales :- Nilo apoiado; v. Ex. 
oAo attendou ao quo eu disso bootem. 

O Sr. X. aa Veiga, .. nlló se dignou de 

• 

respon~er ainda a um só dos discursos 
da opposlçito. , 
A~slgnataodo este racto, que nAo sol 

se é lotanclonal ou oao; e~peramo..a, uin-
da é tempo, qo~ a nobre comm1sslo at-
teoderá, Dito para as I'8&IOas d•JS depu-
tauos da opposiçao, maa para ·~ palll· 
vras, para :>eu• actos, e ~ra u mediuas 
quo offt~recem, medidas que olo t3m ou-
tro nm seoau attaoder ás oecessulades 
publicas, de accordo com aa circum~tao 
clas financeiras da actuálltl.ade. (Multo 
1Jem). .. , 

sao apoiadas e entram COJÜunctamente 
em discussao as seguintes 

Emenda$ 
N. 9. 

• I 

' . . Ao n. 14 do§ S.• do art. 2.•. aogmen-
tando-so a rospectiv\\ verba, sobstltoa-so 
assim : .. 

N. Auxilio ao seminarlo da Dia.man-
tioa, para edocaçAo e lost.rncçM . de 
alomoos pobres-6:000$000. 

S. R. Sala das aessõss, 10 ,de Outubro 
da 111112. - Tocanltns, A. VeUOso, ·Sales 
Peta;oto. · 

N. 10. 
Para collocar onde convier : 
F1ca Igualado o ordenado do porteiro 

do externato da Diamantina ao do·lla os-
cola normal da mõsma cidade. ·· 

Sala das seuõos, 10 de Outubro de 
1882. - TocanUns, 'A. VeUoso. 

N. 11. 
Emenda ao art. 2. • 
§ 1.• n. 6 (Expedfente da secreta'ria 'da 

assemblea,em vez: do 700$,diga-se- 4()()$ 
§ 2.• o. 2(8xpediente da secretaria d~ 

governo) em vez de 5:000$, dlga-so-
:s:400$. 

. § 3. • D: 4 (Lycoo mineiro) em vez de 
22:000$,dlga-se- 19.060$. . 

Idem n. 12 (OratiOcaçao a professores) 
em voz do 6:000$,diga-so- 5:000$. 

Idem o. 15 (Lycou de artes e oatcios) 
em ver. de 12·000$, diga-se- 6:000$. 
. Idem n. 17 (Escola agrlcola do Pjrà-

ctcaba) em voz: 8:000$, diga~so-6:000$. 
. § 4.• o. 2 (Expediente do corpo poli-

Cial) om vez de J :000$, diga-se- 600$. 
Idom n. 4. (Remonta de anlmaes etc) 

em voz de 15:()90$, diga-se .6:000$. ' 
Idem o. 7 (Compra de armamento) em 

vez de 15:000$ diga·se- 6:000$. 
§ 5.• n. 1 (Substitua-se assim: Pessoal 

da dlrecloria) em vez de 67:1!99$999 di-
ga-so- 06:059$. ' 

idem o. <:(Expediente ria directoria) 
em vez do 3:000$, rliga-so-2:500$. 

Idem n. 8 (Passagem em estrada de 
ferro ,ç.) em vez de 4:/li\M diga-se-
~~$. vvv., 

§ 6.• o. 1 (Pessoal da direcloria de 
obras publicas) em ve~: do 51:220$, diga-
se- 47:220$. 

1dem o. 2 (Expediente cJa mesma) em 
ve1. do 2:000$, diga-so- l ;!í()()$. 



Idem n. 3 (ConservaÇio de estradas) 
em nz de 30.1100$, diga-se- 22.000$. 

§ 8. • o. 1 (llluminaç&o) em 'f~<Z de 
23:8~00. dlga·se- 20:1.100$ 

§ 1<! n. 2 (lutlemutsaç&o, etc ) em ve% 
de 7:000$, diga-se G:OOO$. 

Idem b . 5- suprima-se. 
Idem o. 7 (Diligenci~ pollclaes) em vez 

de 6:000$, diga-se- 4:000$. 
Idem o. 8 (Evantuaes)em nz de 5:000$, 

d lga-se 2:000$. 
§ 7.• (Aux•lio a hospilaes) accrescen-

te-se : e 2:000$ para auxiliar à creaç&o 
de um asylo para morpheticos no hospi-
tal da MtMr,cordia da Campanha (al\&-
rada convenientemente a vel'ba) e 2:000$ 
para o recolhimento de alienados no hos-
pital da Diamantina. 

§ s.• o. 19.-Accresceote·ae :-e a um 
dito em aulas de beiJas art9s na corte-
1140$,(eleva·la convenientemente a verba 
respectiva. 

SeoerlaM de Resende, Nelscm, .MI· 
rand4 Ribeiro, M oret:zsohn, K er®le, 
S/Ues Pe~a;Qlo. R dll Lu:z. TeU!ielra aa 
.Motta, A. VeUOso, J . c. Tocanllm(com 
rulrtcçdo emquamo o Luceo de artes e 
o/flciOS do Set"rO), Mene~lo Pinto, Ma• 
noet Futgef!CIO, Claudio Duarte, J . P. 
Xavier ela Velgll. 

Ea:oneraç4o de cargos aa mesa. 
O 8r. Olegarlo (~la ordem): 

- Sr. paesidente, occupaodo eu o car-
go de secrétario auppleote, que, como 
V . .Ex c. :sabe, é de canfiaoça da mato-
r:a, e, nilo pudeodo conttnuar a prestar 
meu apoio ao governo. peço a V. .Exc. 
que se digne de cunsulLar à casa se me 
concede exoneração desse cargo. 

Opportunamente darei os motivos do 
meu procedimento, visto nAo me ser 
permiLtido íazel•o agora, por força do 
regimento. 

A ce.sa, sendo consultada, reaponde 
pel11 alllrmativa. 

O 8r. A .Ceearlo (pela ordem):-
Por iguaes motivos peço a exoneraçlo 
do cargo de 1. • ~ret.ario. 

A casa, sendo consultad!l, concede a 
exoneraçao. 

Procedendo-se A eleiçlo de 1. • secre-
ta riu, recolhem-ee 25 cedulas, que, 
apuradas, dao o seguinte resultado. 

Or. A. Zacarias \l votos, e 16 cedo-
las on: branco. 

Nilo tendo o votado reunido maioria 
nbsoluta, e, tendo-se de proceder ã 2.• 
escrutínio, reconhece·a& nt\o haver nu-
mero legal, por se terem retirado os 
Srs. Gustavo Penoa, Santa Cecilia, ~· 
Forte~, F. Na varro, H. Sales, J. Lutz, 
Drumuad, José Rudno, M. Faustinu, 
Lemos, Neboo, S. Ferraz, Rocha Fran-
co e Leornardo. 

F•ca, portanto, adiado para a sesslo 

seguinw, o 2. • e.'erutinio a quo se de-
via proceder. . 

A discusslo do orçamento flca ad•a· 
da pela h:>ra. . . 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
I ndemni&aç4o. 

.Entra em 2. • discusslo o prujecto n. 
299, que autur .sa o gaverno a indem-
nisar a Julio & Leopoldo a quantia de 
5: HJ4$169 reis. 

Sao hdos e apoiados os seguintes ad-
dt ~i'fos. 

c Ofl'ereço como additivo o projecto 
n. 3~.-úmos, ,. 

c Oft'oreço corno ad li ti v o o projecto 
n. 333.-G Penna. ,. 

Encerrada a discus~ao, tanto do pro-
jacto, como dos additi voa, fica a votaçlo 
adiada por falta Je numero legal. 

Tram(erencia ch fazenda. 
Entra em 2. • di:!cu:ssao o prnjecto n. 

93, que transfere para o município de 
Jacuby a fazenda de José Bento Peixo-
to, e uutros. 

Stlo lidos e apJiados os aegu10tes ad-
dita vos: 

Art. Fica transforida a parte es-
querda da margom do r tbeirlo deoomi-
uado-Musc~thuhoa - da íreguezia de 
Tres Ponta,; para a da Vargioba, com 
as ~egu10tas divi.sa~: 

Começando nas nascentes do ribeirlo 
Mascatinhu~. por este abatxo até a con-
tluencta com o l'iacho denominado-Es-
pera- e por este abaixo até o rw Verde. 

Sala das sessõe~. 10 de Outubro de 
18$2 - A. Cesarío, M . J . de Lemos. 

Fica transferida da írel'uezia da 
Madre de Deu$ do Aogú, do termo da 
Leopoldina, e encorporada A de S. Se-
bastiao da .Estrella, do termo de S. José 
de A Iom Parahyba, a fazenda do- Pom-
bal - pertencente a Eugenio Pedro 
Sigautl . 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 
18$2.- Santa Cecília. 

Eucerrada a discussão, tanto do pro-
jacto, como dos additivos, fica a vota-
çtlo adiada por falta de numero legal. 

Posturas. 
Entra em 2.• discussilo, que fica encer-
rada e a votaça .. adiada, o projecto n. 
201, cont.endo o codigo de posturas da 
camara de S. José de Aletu .l:'arahyba. 

Orçamento municipal. 
Entra em 1.• discuaolo, I}Ue lléa 

igualmente encerrada e a votaç&o adia• 
da, o projecto n. 307, de orçamento das 
camaras municipaes para o a::no da 
1883. 

Sendo dltda a hora, o Sr. presidente 
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·rle!lignn :\ ot•tloau dn rli:. i egnin!e 
vantn a S0$1!à O. 

c lo- 1 siJornndo IJTll• •.tU:'Indo sl'jiio verda -
deiras as rasões quo possa , invocar 11 I --

4~). • Sii:SSÃO ORDlNARIA EM ll DE 
OU!l'UBRO OE 1882. 

PRF:saoE:-:otA. no S~t. BARÃo oa:; Corto-
;\lAND&L. 

:;uM MARIO.- r.x P&Illfh"Til. - PllrocoroR.-
J;;tQiçllo do 1.• seerot.trin.- (H>..'IIl rvn.çiõos tlo 
Sr. X. d~ Vnign.-Etoiç"'io do ~cro tari.os 
•upptoot~s - t.• pa>·lr <In onlcm <In tl in.-
Votn ç;;•~• ndi~<laA.-"Or::mmento provint inl. 
....zgo,enrls8.- 0íoeútso do Sr. 11. Sales.-
Emovdas o addilivos.-2.• parte da ordem 
d" ,,,-,,. -E.trn<ln do ferrp .pnrR (lluoicubv .. 
-OiMurMM o ohROn·nçilllll ltn• Sro. Ori,. 
111ood. D. ~·ortoll, M. Fulgencio, MenÓiio, 
l?nixan, V. Cafõ nA. Velio•o.-Atlilll'nen.to. 

I • . - roJOe lo<. 
Ao meio dia, feita a chamarla, acbão-

.:e t•ru~tente.q flõ Srs. deput11dos, fal-
tando com participaçiio o Sr. A. Ama· 
ral o sem elln o Sr. Ferraz. 

,Abre-se a sess(\n. 
E' lotl11 u approvarln :1 acta tia an-

tecedente. 
O S•·. I. • sec;·ctm·iQ rl :'t conta t!n 

seg11inte-
l:XPf:OlllNn:. . 

l 1 m otlicio do secr~tario do governo, 
enviando o requÚrtmcnto em qu11 o 
coronel .João Maria no Roclrogntl~ Tei· 
x·aira Penna fn1. vcr :1 nectÍ,I$ldade da 
con~trucç •O da ponte sobrr o Paracicaba 
no arraial do Fonscca.- A· commis-
Siln de pontes e e,~u·adas. 

SPgne-~e a apresentação de-
Pm·ecercs de conamssoes .. 

ú S;• . .f. Ruflno, por parte da de 
r~dacção, oiTI!rece redigidos a.final o 
projeciO n. 10:~. o ntldittvo n. l6 e a 
~.•parte do de n. 20 uo prujecto n. 
•17, conforme o vencido ern a. • dis-
cussão. 

Sendo disp.,nsado o interstício, a ro·. 
qu~:rim~Jntu do Sr. A. Cesario, ontrão 
nm di~cus6iiu eil.as · rad~tcçrios.e são 
npprO\'adas. 

U S. M . Fat~ti11{}, .. por parte da 
commis;ão ,:de eatatts,tca, aprj!seu ta, 
Pilra 2 .. • discussão, o projecto n. 8~. 

O SI'. Pai$à0, pela de o,bra~ publi-
cas o ~. · da frtzenda, apresenta o se-
gui uto·-

Pa,·ecer n. no. 
As commis:ões de obra., publicas o 

~egunrla do fazenda, ti. que foi presente 
11 rol'lllfll'illlent•l do cidarltto .I•JáO H.1p· 
ti~ta ele Araujo e Silva, pedindo inllem-

' nisaçlln rle l:~~g;:, reas, que d11. ter 
de.speudido, alem do orçamento, com a 

:. C(QnsJ.r~ç!ffio da ponte da '!'a pera; con: 

poticionarro em ubono da sua pre-
tenção, nem :tsstm está ' a província 
ohrígalla jnridicamontq ~o 'nllo :IC> com ! 
!Jrimento do. COI\Lracto •}Ue pelo go1 
l'_ê rllO foi r.lltO COIII O SllpplrcanJe; C0\1· 
sulerando qne, n arlmittrr-so (ll<.)'S~tna 
ele iod t~mntsn•·· s~ n !.orlo~ qnantus cotl: 
tra~larem obras c.>m o go~orno, inl!.til 
ser ulo não so a.~ arrematações em hasta 
publica, mas·l.ambem o.s orçamentos e 
outras cautelas, tomadas tanto em bem 
da província, como tios que cvm ella 
COntract.ão; CtJIISÍifor:Ufdo I)IIP a's mais 
d~s vezes os prej1117,1U que Mffrem ós 
que arremallio nhras puhlicns · não são 
tlevido!< :'1 e:q~nidade t1os orçamentos e 
sirn . ans dcleixos, imprevideocias e es· 
han.Jumentos dns propliJJs.coutrnctant~s 
,,~ iL_sua ignorancia; s 1e de parecer que 
SOJ~ 1 ndefe1·.da n petiçao d,, supplican te. 

:sala da$ commas•Oes, 11 de Outu-
hro lfc ~8:12.-Paucdo, p,·umonà. X. 
rla V c1qa (T>cla concl1esr1n), Teirneira 
da Silva, 'lf urel-::solm. . 

Eleição de 1. • .~cc,•etm·io. 
I:'rocedendo·sea novo e~crntinio para 

clea•;:\u do 1. • ~ecrerario recolherão- · 
se 35 cedulc1s que, :tpnr~du~, 'd~r:to o 
aeguinLe result-111!o. 

A. Za('.uias 
V. Cafó . 
C. &ma. . 
A. Cesar io. 

Votos. 
. . . 17 • 
· . I fi 

. l 
4 o o • 1 

O S t·. Présidente entra em duvida 
si se JIOde cun-iderar eleitu o Sr. A. 
Zacarias, não obstante não ter rounitlo 
a mai_orra absoluta de vot·1s, pois '!UO 
o regtmento neste ponto nao ó claro. 

• 
O Sr. Xnvier da Vclgn: 

(N:lo temos o ~eu discurso). 
O S1·. Pi·e.~ide·nte declara quo, não 

querendo tomar a. responsabilidade da 
uma decisão, vai oonsultar n ca~a si 
so deve considerar corQ.P ,eleitô o Sr. 
.Zacar ia.s. 

Feita esta consulta, a ca~a. responde 
pelu affirmativa. 

• 
l!..'leição de .~ecf>elat•io supplente, 
Proceclendo-sa a esta eleição, ohtive-

rão voto~ os Srs. : 
N. Lage • 
J. Lui7. . 

• 
• • • 

18 
IS 

traven~o omJ>ato. r_ecorre-só !L sor: 
te, oue se'mostra favernvel ão Sr. N. 
Lage, ficando, po.rtantó, este Sr. eleito 
1 • ~upplente e o Sr . . r. Luiz 2.• 

• 



'23.~ -'NNAF'u • . . 
1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

V otaçDes adiad4s. 
Slio approvados em 2. • di.scW!Slo. ?s 

projeeto:~ ns. 299 e 93 coru os addit1· 
vos, e 201 e em I. • discuSllllO o de n. 
307, • I 

E' approvado o reque.rimento das 
commissõea de poderes e 2. • de fa-
:r.enda sobre a prewnção do cabo re-
formado, Manoel Joaquim Gomes. 

Orçamento provincial. 
Continua a 2. • discusslo do art. 2. • 

do projeoto n. 288, que o_r~ a receita 
e Hxa a despeza du pronuc1a para o 
anuo de 1883 a 1884. 

Silo apoiadas e entrAo conjunctamen-
te em discussão a:~ :~eguintes 

Emendas. 
N. 12. 

Ao art. 2.• § 4. • n. 8. 
Diga-~e:-Pessoal da guarda urbana, 

sendo um capitão I :518$, 4 alfl!res rs. 
4:224$, um 1. • sargento 603$900, . 2 
aegundos ditos 1:127$280, .um forr1el 
5~. oito cabo; de ~quadra reiS 
a:8M$000, cento e cincoenta praças r:s. 
66:4211$- 78:200$520. 

S.ila das sessôes, 11 de Outubro de 
1882.- .Lemos. 

N. 13. 
Ao art. 2.• § 4 .. • n. 1: 
Diga-se: Pessoal 46~:532$780. 
Sala das sessões, 11 de Outubro de 

1882.-Lemo.s, Zaca1'1as, H. Sales, 
Drumond. 

N. 14. 
Ao § l. • o. 6 do art. 2. • 
Accrescente-se (desde ja) 300$ para 

pagamento do exceaso de despeza ja fei• 
ta e para encadernação de le1s geraes 
e provinciaes, annaes do parlamento e 
outros volumes. 

Sala das se!fões, 11 de Outubro de 
1882.- Zacarias, H . Sales, Drumond. 

O Sr. Henrlqne8al eea (Nilo 
temos o seu di~curso). 

Silo lidas e entrilo conjunctame.nte 
em discuSI!I!.o as seguintes 

Emenda$: 
N. 15. 

Eleve se a verba do art. 2. • § 6. • 
n. 4, addiciooando-se-lhe o saldo que se 
veril!car ne.sta discus~ão. 
S. R. Sala da~ sessõea, 11 de Outubro 
de 1882.-Jl. Sales, D,-umond. 

N. 16. 
f..o art. 2. • § 3. • n. 15,onde se diz-e 

1:000$ ao Caeté diga-se 2:000$_ ao d.e 
Caeté. 

Sala das sessões, 11 de Outubro de 
1882.- H. Sales, .?rumonã. 

Slio lidos os seguintes additivos. 
N. 3. 

Para ser oollocado onde convier. 
E' o governo autorisado, desde ja, a 

elevar ~verbas do art. 2.• § 10 os. 
1, 4 e 5 da le.i o. 2815 de 24 de Outu-
bro de -1881 com a quantia necessaria 
para occorrer ãs deapezas 4as proro-
gações da actual sessão da assemblea 
1egi$lati va proTincial. 

Sala das sessões, ll de Outubro de 
1882.- .Drumond, H. Sa.les, S . Fet·· 
ra.z . 

N. 4. 
Para ser ec llocado onde con\'ier. 
Oft'ereço como additivo o projecto 

n. 162. 
Sala das sessões, 11 de ÜGtu bro de 

1882.- Drumond, H . Sa.les. 
N. 5. 

Para aer clllloeado onde co.nvier. 
A quota de 600$000, votada no art. 

2.• § 6.• n. 5 da lei n. 2815 de 22 de 
Outubro de 1881, é destinada para O!\ 
reparos da igreja matriz de S. Gon· 
saio de Ubá,do município de Marianna, 
e na:o para a de S. Bom Jesus do For-
quim. 

Sala das sessões, 11 de Outubro de 
1882.- M. Fatestino. T. d{J Silva. 

Ninguém mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a discosslo e fica a votação 
adiada para a ses.são seguinte. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Estrada. de ferro para Gua.icuhy. 
Entra em 2. • diseuss4o o projecto 

o. 306, que concede privilegio e ga. 
~antia de juros para construcçao de: ta 
estrada. 

O 8 r . D rumon d a-8r. presi-
dente, eu convido a illustrada com-
mis~âo que interpoz paraeer sobre este 
projecto, de immediata importanci& 
(apoiados) para os cofres da provincio0 
a nos vir explicar os fundamentos em 
que se assenta a sua necesaidad.e. 

V. Exc. sabe, Sr. presidente, e a 
casa nl!.o desconhece que, este anno, 
nada menos de 18 projectos tenderit«< 
á viaçlo ferrea nesta província têm 
sido submettidos á nos~a apreciaçlo e, 
pesa-me di~<el·o, mas á uma verda.fn, 
sobre materia tão importante uau se 
tem elevado a discusslo á a1tllra em 
C!UO deve pairar e, nem tampouco, 



a as~umplo 4o iruportanté lêrnos pre-
stado a atte{lçilo devida. 

Se por acaso passartm, sem minu-
cioso e prolongado exame, todos os 
projectos tendentes a estradas de ferro 
nesta vasta província, teremos tal vez 
creado essas dlfficuldades quo de mo-
mento nos assoberbam relat.vamente a 
outtaa emprezaa 10melbantes,sobre que 
temos de nos pronunciar. 

Eu nlo sei como poderemos votar 
este projecto, sem que importantes mo· 
diftcações sejam-lhe feitas. 

Ao entrar no exame do mesmo, ao 
lado daa vantagena que possam vir ú 
província, eu vejo consignadas med1das 
gravosas e que nlo podem ser adepta-
das pela casa. 

Dema1s, Sr. presidente, nio vejo oJre-
recidos à no• apreciaçiO aqu11lles 
dados iodispensaveia e preliru10ares, 
que po!sam nos levar ao animo a con· 
vicçlo da adopç&o, em todas as suas 
partes, do projecto como se acha ela-
bor.1do. 

Eu bem sei, Srs., e esta é a minha 
ardente atpiraç&o, que nós não devemos 
concentrar nos:sas vistas somente na 
tona que se chama-cafeeíra-da pro-
Yincia, á qual j~& tem atdo liberalisados 
fnorils desta na tu ruza. 

Quéro que a attenç4o da c:w. se 
volva para outros pontos da prov1ncia, 
que jnzem em completo abandono; e 
um delles, é força cuufes!ar, é sem du-
vida o norte de Minas (apoiados), que 
se tem constituído verd:deiro enjtntado 
dos poderes publicas. (Apouulos). 

?tfas, se é minha iot1mçlo attender 
ao norte da província com este benefi-
cio collocando-o per:tnto os poderes 
publicos em verdadeiro pé de igual-
dade, o !to resta duvida que os bentsfl· 
cios que tivermos de confer1r a e~sa 
parte da província devem ser taea, que 
os noa:~oa votos nlo se inutihaem pe· 
los obataculoa que possiiO apparecer. 
(Apoiados). . 

Quero votar, Sra, o proJecto que se 
acha em ~asliO, que~ l~var a e;'· 
perança ao norte da provu1cta, que p 
está detfaUecido, que ja deset~pera de 
receber f a v ores semelhantes; mas quero 
que essa animaçlo, q?e vamos lh~ pre-
star, seja correspood1da pela reahdaJe 
desses beneficios. (Apoiados). 

Se o projecto for irrealisa vel, ou por 
quo difficnldades aJ•pareçao ou por 
que ea•e traçado de liuha ft~rrea tt.nha 
de percorrer zonas em qoe os beoeli· 
cios sejlo negataYOS, n!o devemos aug-
mentar u paginas da nossa collecç4o 

tle leis com mais uma, vasia ele pre$ti-
rno, embora cercada de caracteres in-
deleveis. 

Eu, pois, nao conhecendo de perto o 
norte da proviocin, nem tampouco o 
grao de desenvolvimento de sua la-
voura, base iudlspensavel para a 
adopç4o de medidas semelhante~, c:oo-
vido, provoco mesmo os illustres 
signatarios do projecto e a nobre 2. • 
commisslo de fazenda que sob1·e elle 
interpoz parecer, que nos trngllo ·as 
luzes imprescindíveis, para que não 
a.~phixiemos no seu nascedouro este 
proJecto, que, alias, pode ser muito 
prove. toso e conveniente ao norte da 
província. 

Desde ja assignalo á casa a posiçiio 
emque vou collocar-me em frente a 
essa concessão. 

Nao poderei votar pelo projecto, sem 
que alterações profunda.'! lhe 110jAo Cei· 
tas; porque, como ja dis:se, salvo cir· 
cumatancia muito especial, nllo con-
correrei com meu vot~ para que pa.s-
sem favores de subvençao kilumetrica 
a qualquer empreza e nem tampouco 
para que, qu1odo o governo ntlo po.;sa, 
de momenw, satisrater "s compromis· 
sos qui! tenha con~r11hido, se veja for-
çado a fazbr o pagamento de juros pela 
mora o em ouro ptslo C>trubio da epoca, 
como se paeteode, o que alias é uma 
innovaçAo, que devo ser in limi.ne con-
demnadll. (Apoiados). 

Diversos prujech.s ~obre estradas de 
ferro toem s1do apr11sentados aqui e 
convertidos em let, mas nenhum del-
los con~agrava condiçQe.s tão onerosas 
como este. 

Srs., so compromettormos por esta 
rorma o futuro de nossa provincia e se 
a viaç!o ferrea n!lo corresponder aos 
nossos intuitos, será desanimador, por· 
qui! os recursos financeiros da provín· 
cia oao cumport4o que se cootraiilo 
compromissos que se o.te:~.dilo ao ponto 
de nao pod~rem ser satisfeitos outros 
que nós, seln maiores estudos, aqui vo-
tamo~; is10 é,olo é possível que ucri· 
fiquemos a satisfação das necessidades 
ordin.ariu dos aervtços creados, que te· 
mos obrigaçlo de prvver com os recur· 
sos necessario~, por amor de emprez·\8 
de contesLavel utllid~&de. (Apoiados). 

Se forem levadas a eJrei to todas es-
tas em prezas, por·q ue alguma~ dispa-
ratadas toem sido votada~, tanto assim 
que os respectivos con!:el~Sionarios nilo 
as teem procurado realisar, será desa-
nimador o futuro de nossa prvvincia. 
(Apoiados). 



Srs., Cl'llio quu temM ch~gntln ;i rpn-
ca ,em 11ue não porlcmn~. se n pnt rioti s· 
mo sigurfio:1 a lguma cousa, votar pro-
.tectos semülbautell, sem que se ma-
utlit:stem wru tullu u seu brubo as vau-
w.gen~ ~que delles possâo dimanar. 
(ApoiadOS). 
o.4:Srs., nllo Íl'l'ogo censura ao illus t•:a· 
tio pretendente dusta concess~o. o tntuto 
rli .. no Dr. Antertco Rrnrvlllo,culndão quo 
m~rece-me rolenll confian~.a; ma~ força 
1-\ as~ i<>nalai que temns felt1o conces-
$r}es se0melhantes a indrv iduos que as 
teem ~oli cltadu, o' quaes,ern vet. do pro-
cura•·em rcalt$ai-as. teem ft~i to um ver-
dadeiro ramo de negocio (apoiados). coo-
s trtuindou assernblca provtuctál um Vt!r-
rladeir•> IJalcâo para suas es~eculaçUtls . 
(Multo /Jem). . 

Isso não po!le contmuar. (Apoiados; . 
t·:u pcdla·se t· mrtls pusitivo, mas n~u 

~erei, tJOrque f! public" a nolorio, pors 
quo os jornaes o t eem dlto,que pre~ente 
mente ach:\o-~e submettitlas á COI'r8· 
tagem concessões senrel han tes,ftlltas por 
esta casa a imhvhluus que uao tl'lUl\o 
do lavai-as a eiieito e u .. w so tnos~1·am 
d1guus da animação que 1hes temos lits· 
pousado. (Apoiados,. 

E' tem pu, :Srs., oe consignar nas con-
ces~õ~s de estradas de ferro a salutar 
disposiça.o da intransmissibilidalle llos 
privilegios. O imiivilluo que os obtiv.e1· 
trate de levantar os caprtaes necessar10s 
para 1ev1Lt' a em preza a ellei lo. . . 

Desde que, poreu1, o concess1onano 
não estiver nestas condições e venha pe-
dn·-uos 'aes favores. sontttnte para far.er 
J e lle.s ül>j eclo ue nl!gocio, nllo serei ou 
t}tlelll c:.rucona coru seu voto para qu" 
tal ne-"'Ocio !\o re.'l li,e. 

o f • () St·. Sr.;;rrifftW tlr /ll•.wm• c :- :\ pout-
oln•. n mnilos r.olleJ!:t< n acnmpnnhar;ln 
IIO.<SP. ompenho. o f;1·. J)I'Jtmonll : - sr. tJ rc~i llen to, em 
yJsta do at·dor e enthnslusmo com que 
S•iO apresentadas taes proposições nesto 
casa eu lenho mui to re.;eiu u"' compro-
mettet' u fuluro de minha pn>vincia ; 
porque, se é verdade que a viaçáCl r.,rrea 
1; unr elemento de prospendadc e de ri-
•ruer.a publicas, tumbem nao ó menos 
cer to que as respectiva~ ernprezas de-
vem-se apresentar firmadas sobre bases 
de tal solidez, que não possam ser facil -
mente contes tadas. (Apoiados). 

Não serei eu, Sr. prC$itlente, •1uem, 
por mera conde~;centlencia com Pedro 
.. u Paulo, »•i porque tr~ga as algibei-
ras pejadM de carhs de recommenda-
çao, sacrifique os inte ressM da provín-
cia, robnrlo impensadamente projectos 
rt"csla natureza (apoiados) ; nflo o farei 
desde que não mo couvença d.o 'lue 
taes pretençõcs se justrficào por sua 
utilidade publica e grande \'antagem 
~ara a ~rovincin. 

O meu voto, por emquanlo, 'é r avo-
ravel no projecto que se ,aeha e·m t!is-
.:ussllo .... 

O Sr. Severiano de Resende:-Nií.o 
• 

e~ pera vamos 1.sso. 
O S1·. Drumond .... e para isso influe 

em meu ·espírito uma consideraçao im-
portante, qual a do B!lquecimento em 
'lue jaz o norte da província. 

Nao rligo que meu voto seja firme e 
constante desde que sa avreserítem 
con~irlerações tne~. que me mostrem a 
inopportunidade rlo projecto. Se os de-
put.'ldos resid'entes naquella .zona, que 
devem c;:onhecer os elementos de quo ella 
d1spõe, nllo puderem demonstrar a sua 
capacidade para o desenvolvimento e 
prosperidade d' esta empre?.a, desde jà 
dc:sfecho·-lhe o meo golpe. 

Se estes elern(lntos forem fracos, se 
não me convencerem das yant.agena 
dessa sua em preza, collocarei os inte-
resses da provmcia acima de quaesquer 
outros e concorrerei C<·m meu voto 
para que se a asphixie no nascedouro. 

Declaro mais que, em qualquer cir-
cumstancia, não votarei pelo _projecto, 
se nií.o lhe forem emenda4as as dbposr-
ções gravosas que elle contem o não 
~e collocar em vé do igualdade a ou-
tros 11ue aqui têm sido vo tados. 

Se não fur~m apresentadas e;sas ra-
sõcs convrncentes da utrlidade e nece~
stdado do pr~ojecto, c igualmente a~ 
emendas indispeosaveis para que ello 
n;Io seja um gravame para a província, 
cu, emliora elle leve esse beneficio pat·a 
n'l uel la zona, 'llle jnz em compl~to es-
quecimento, \'Orrlarloirnmente enjeita-
da (npniatlo~). oito concorrerei com o 
111eu voto em seu favor. 

Peço, pois, ao~ meos d rgnos collegas, 
cujos nomes citarei, ass,guados neste 
pt ojccto, os Sr ; . M. Fulgencio & Dr. 
Vulloso, que nos faÇllo o favor· de 
esclarecer com sua.s luzes e offarect~r 
ao projecto a~ alterações de quo elle 
carece. 

As~im Cei to, se elles me convence-
rem, prebtarel' meo vôto, ~não, bem 
contra minha vontade, o impugíi:a rei. 

'famb~m empr11SO ás nobres éomrnis-
~tros que derào parecer sobre o mes-
mo a \•irtm prestar-nos alguns escla-
recimentos. 

Não quero, Srs., e Iom o este compro-
misso, qua matenas rla or·dem de~ta 
p:t>Sem a'lui sem discuss<lo. (M1"to hem). 

O S a·. Rln• l •orte111:-Sr. pre-
sid.,nte, ao· encetar as constdc:: ... u-'<i 
q ue acaba de fazer o meo nobre éol-
lega sobre o pfojecto n. 306, fl11uei 



satisteitissimo, por ver quo S. Ex~ .• 
que nlo conh'ecia o parecer das com· 
missões reu uldas, de poderes e de es-
tradas e pontes, abuo•lava naquellu 
mesmas ruões que essas commmões 
t iver4o para pôr em duvida ll concos· 
alo do pr1 vi legao que ora se discute. 

O 1.• considerando do parecer das 
commis.sôes. Sr. presidente, é o seguia· 
te (lé). 

Sr. presidente, quando a~ commis· 
sões reunidas redigiria o parecer que 
ora se discute, ellas tiverlo sempre 
na aoa consciencia que este projecto, 
apparecendg na casa, por certo deve-
ria aer rejeitado. 

Deveria aer rejeitado, Sr. preaiden-
te, porque est! ae estabelecendo um 
003tume ne.'lta casa, de vir-se com uma 
r.,lha de papel e requerer-se um pri-
vilegio (apoiados) para estrada de ft~r- • 
ro, sem mostrar-se aoa deputados que 
teem de vutar sobre a qu6Stao a nece~
sidade da merli.da (apoiados). 

Assim, Sr. presidente, como pode-
remoj votar o projooto n. 306, &um sa• 
ber ae a estrada, de que trata o mesmo, 
pa~ por zona, cuJos productos façto 
com que a proviocta, garantindo-lhe 7 
por % sobre o cap1tal empregado, não 
veuha futuramente a fica r sobrecarre-
gada, sacrificada em sua11 rendas por 
uma estrada de ferro?! 

O Sr. G. Penna:-E mesmo, sem 
sabermos ae não vae complicar com al-
guma outra concessllo ja fei ta. 

O Sr. B. Jí'ortes:-Accresce ainda 
uma outra raslo: o impetrante, ape-
aar de pedir um favor á provioc1a, 
ainda vem querer estabelecer uma con· 
diçto por demais onerosa; qu.er que, 
na falb de pagamento do~ JUros no 
fim do semestre, fique a proviocaa obri· 
gada ao premio do 6 % ao aooo. 

Ora, é ~abido que, assim como aos 
partículas muitas vezea é d1ffic1l levao· 
tar cap1taes, tambem a pruvaocia pode 
num mllmento dado ver-se oeste em• 
baraç-1, e então ~r• de pagnr juros 
de um favpr qoe ella f.,z em certa e 
determinada epoca. (Muitos apoiados). 

As oommissóes, Sr. pr!!siden1e, con-
cluir&o, e concluirão sensatamente, seu 
parecer, dazendo que o pNjecto em 
quest4o oao tinha vindo a a~semblea 
acompanhado de um tro~do. que d~ 
moo.str~se a sua conven1enc1a e uti-
l idade. 

Em vista destas rasões, Sr presiden-
te, eu declaro que voto contra o pro· 
jooto. Nada mais tenho a dtzor. (Mui· 
to bem; mwito' bem). 

O 8r. Manoel Fnlgeneto: 
-Sr. presidente, signa"rio do pro-
jacto em discuss4o e chamado A tri· 
bnna pelo nobre deputado residente 
em Itabira, noho dizer em poucas pa-
lavras as rasões que tive para atirar 
A tela do debate o projecw que trata 
de estabelecer uma lanha rerrea no 
norte da provtocia. 

O meu distincto collega, Sr. presi· 
dente, foi o primeiro 8 conres~ar, que 
aquella zona da província, que con-
tem em si todos o.~ elementos de ri-
queza, quer agrícola, quer mineral, 
jaz ew completo abandono, em com· 
pleto esquecimento ... 

O Sr. S. Peix oto:-Apoiado. 
O Sr. M. Fulgencio ... porque niio 

tem os meios neceasarios para exporta-
Ção de seos prodnctos. 

O projecto estabelece uma estrada 
de ferro que, partindo da e~traea Ba-
nia e Minas, procure servir os muni-
cípios de Minas Novas, S. Joio Baptis-
ta, Grão Mogol, Montes Claros e S. 
Francisco. 

Ora, esta estrada tem de percorrer 
municiplos importaotissimos, cuja la-
voura ae II.Cha estacionaria, justamente 
por lhe íaltarem os meios ~e transpor-
te para seos productos. 

Quando formulei o presente projecto 
e o atirei t\ tela do debate, não podia 
pretender qce elle paS:SaSSe tal como 
se acha red1gido, esperava que os meos 
collegas, como é nosso dever, o estu-
dassem e apresentassem as modificações 
que melh.or attendessem aos interesses 
da província (apoiados); o melhorassem 
tanto quanto possível, aftm do tornar-
se realisavel a empre1.a de quo se tra-
ta, salvaguardando-se ta.mbem os inte-
rea.;es da provincia. 

Se os nobres deputados entendAm que 
as circumstancias da província nllo 
compurtdo actualmente despe1.a oxtra-
ordinaria c~m garantia de juros a es-
tra;las de ferro, estilo no seo direito 
votando contra este, como outros pro-
jectos; o nem eu, t}uando apre-
sento aqui qualquer medida, faço 
della quefllo pe:s1al (apoiados; mtdio 
bem), porque eowodo que nenhum de 
nós tem o direito de fazer qnes~n pe.o;.. 
soal de projectos quo atira ao debata 
da assemblea, doado que elles mlo con· 
aiderados pela maiorin da casa incon-
venientes ou inuteis. 

M..s, Sr. presidente, V. Ex c. sabe 
que Mo podemos. nem elevemos ir con· 
demnaodo in Umine projectos tão im· 
portutes, como es~, sem 9,uo se ab!'ll 



sobre ellcs a di$cu;sãn, ~rm qui' ~.1 
mostrem ·os seo~ · defilitôs', sem (\Íllll!O 
tente me!horal-os por meio dtl emHndns. 
(A poiaclos). · 

U Sr. Drumond : - V. Ex. aceita a con-
diçào de intr~~.nsmi$sibilidade? 

o SJ'. M. Futgencfo : - Se a casa en-
tender que deve athmuu· essa clausula, 
como medida de utiliualle publica. e u 
nll.o farei questao. . 

E, Sr. presldenle, quem primeiro le-
vantou ne~ta casa a idea dusta. clausula, 
de intransmissibilidade, foi o orad.>r que 
ora occupa a tnbuna, quando tratava-~o 
de um projecto de·estrada de ferro, nilo 
me reco•·do agora para onde. E acho 
wuito conven~ente esta condiçl o, allm 
de que nilo mais a11pareçam os escandl!-
los que se têm dali" u. rt~spello de privi-
legios. 

tdas, é uma quest;lo illlllOI'tantissima, 
que nau podonaos resolve •· de momento, 
sem estudai-a convenientemente. 

Se é certo, Sr. presidente, que os co-
fres provinciaes ja se acham extraonu-
nariamente gravados com conces>õe~ de 
estradas de ferro, e que o nosso espil'ito 
deve estar apprehens1vo sobre o futuro 
tia provincia, tambem ninguem contes-
t .rà que das es.radas ex.1swntes teem 
v intlo e con tinuarao .a v 1r mu 1tos e gran-
des proveitos para a provincia. A nos~a 
receita tem-se au'gmentado muil.o em 
consequencia da viação ferrea estabele-
cida a poucos annos para cá. 

O Sr. B . F01·tes dA um aparte. 
O Sr. M. Fulgencto:- Se VV. Excs. 

entendem que o projecto contem dispo-
sições inconvenrenu.s, vamos discutil-o 
o emendai-o, de modo que possa passar e 
produzir seus beneflcos resultaúos. 

O St· B. Fol'les:-1:\ào somos nós quem 
ha de apresentar traçados. (Apoiados). o St·. M. Puluenclo : -A~ emtndas 
não devem parti•· do~ autores do pro-
Jacto ; VV. Excs., fJ.Ua o impugnam, é 
quo devem propol-as. 

o Sr. Drumond : - Eu não impugno ; 
mas voto contra, tal como está rec.hgido. 

O St·. 1'1!. Fulgencio:- O que nós 
queremos é que se estabeleção vias de 
commuoicação para o norte da provín-
cia, que jaz em completu esqueCimen-
to, como o nobre deputarto, o Sr. Dru· 
moud, foi o primeiro a coufc~~ar. 

O St· . .Dn"nond:-lsso é ver·dade.n 
O S•·. J'lf. Fttlgencio:;-PorLanto, rae 

a medida é util, e nem isto foi contliiS• 
tado peJog nobres depu ta dos, o que 
nos cum(>re ó melhorar u proj~cto, de 
modo que nilo ~obrecarNguo extraor-
dinariaaneme os col res da 11roviucia e 
ao mesmo tempo vã levantar aq uella.s 
wn11s d11 cstadv de abatimento em que 
se achào. 
Nó~, quando apresentamos este pro-

' 

ject.•, o li~emo~ nn .intuitl) rio p:·o,·ocar· 
a discnss:lo e estudo do.; nossos culle-
gas ~obre elle. Eritretanto.~ujeitar-me
hoi a qualq,uer. dcci·ão da casa, por!IUP, 
J. a I) tleclare( nunca fiz ' e nuncá farei 

~ ,. . . 
qucst:Io possonl de medidas p:•r mim 
aprC$entadas aqui. Entendo que esta 
é utí l e devemo< decr,etn.l-a conv•• ni-
entemente emtlnda!la. A asseiublea , 
por em, delabararà como entender mê-
lh"r em sua alta sabeduria . 

() 8 a·. l'.ren e lio : (~110 tcmu~ o 
seo díscu rs"). 

E' apoiadl) e posto em di.:cussãu o 
seguinte- · 

Rêqt,el-imento. 
Requeremos o arl iamento da di ~cus

são do project11 u: 306 para lt $CSs:lo 
v1nduura, até que sejaffi presentes {a 
a ssemblea, a res peito d'ell~. estudos, 
rlados es latasticos e outros elemeb.to~ 
que a esélareç:lo. 

S:da da~ ses•ões. 11 de Outubro> ri e 
1882.-M e9lelio Pinto, J. P . .Xtwiet· 
ela Veiga, 'l'eia;ei,·a da Moi/a, Seue-
riano de Resende. 

O 8r. Pai:xiio: (Não lem·os o 
seo discurso). · 

O t!!b•. Ven n n c i o Cnfth-Sr. 
presidente, como obsco ro repre~entante 
do norte de Minas (não apoiados) ... 

O St·. T. ela ilfolla:- Muito digno. 
O 81·. 1'. Café ... . parece· me rhll•er o 

tomar parte nu· prc~ente debate. 
Tenho o uvido com relig'osa attcnl,':iO 

as rtllexões dus muato dagnos membrog 
das commbsões que dcrAo parecei' so-
hre f sta estradu; tenh~ n trendado ás 
c .. nside rnçõe~ rios meus collllgas que, 
com tanta I ucidez, têm diragido a opi-
nião, para bem acertarem em suas 
sentenças sobre esta coucessiio. 

Concordo. Sr . presidente, com ns dis-
ti ucc.os collegas nu zelo que mostrffo 
dos interesses publicas, ela econom:a e 
da boa reg u lar1dade de tae~ conces-
sões ; e sobre tudn das despezas da 
provincia . Julgo até um deve r de con-
sciencia esta atteóÇIIo. 

Mas, Sr. presidente, considerando as-
sim e desejando até que tenhamos os 
dados mais valentes, n~ explicações 
mais exactns, de que não podemos pres-
cindir para 1nelhor ncertnrmvs; temo ~ 
porem, e muiw, qne, por nm receio 
exageradu 1los nobres deputados, tenlta-
mos de continuar no not ta como desde 
ha 80 nnnos temos ~i•l o . 

Srs , porque o sul e rrou, h r1 (le ;u-
gar o núrte, o pobre norte? Porque 
em certu tempo a assemblea concedeu 

• 

• • 



" 
lres oslrn~as pam n ~ui ,,. <!. no r lo nlo 
ha de ler nenhuma 1 ! • 

Será .Procedenl.ô 'tal'argumento I! · 
O Sr. Pai.Vào:-Niagllt!m dwe tsso. 
O $r. S'everiano de '.Rese1lde:-,V. 

Ex,c. 11110 está ,;eõ,do o~. iJiêon.v~nÍOI} Lt~~'? 
O St·. V. Ca/e:-~ao ! ;=u Jll L-vme· 

ço, sim, a ~eul,!...,s. . 
~r. prrsiüeut~ este tr&& llo, que nos 

ti aproseutl\,do p~los,. nohr~~ duput(\lios 
que o imvugnQ.o, com,q wuilo , tpcom-
plew, uu couhec~mento da . zona a 
perci>rrer, é pla.uo ja anüquissiwo; 
l'Or_ venturt . o primeiro ou um dós 
prunei ros lembrados, quao<lo coguou 
algum rnineico do estradM de {err.>. 

Tb'eoplul'o 'Ottuni , uome t:"!> . gr~~o.(o à 
nos~a memori1o e , a ~PfQVJUCla, 'tiuba 
ideado em surL me a~ 63ta,estraJa •. 

O Sr. Mellelto:- M-as traçou no 
.papoU · . . · • 

O Sr. V . Oa{e:- Nao, projcctaNa: 
O ~r. Mmelto:-K o cilooucmH 
O Sr. · V. Ca{é:- Qu'!fo db:er t}u'e 

isto1110 é "m invento, uma nuv:datle. 
Theo,pl)llo ôteont ucrcdl!ava '.'a IIQj,-

S4 commuqicação coto o allauu~co ,pe-
los portos' de Garav-:llas e Viclur~a,quo 
sertao no futuro os do.a por1os <fUC 
havioo lle ter competencia com .a a1 -
fandega du kio do Janeiro. 

O S1·. Pai.eao d:\ um aparte. · 
O Sr. V. Ca{é:-A &trada de ferro 

Bahia c .1/inas, ntntla r<!altSl\rtdu-se em 
toda a sua cxteos4o, terâ de ,tocar :~s 
mattas tlo Suas.~uby do Serro; •uas, 
quanto às loogtnq uas màrgcn:s d • ::i. 
l'ranciscu, esta11 me parcce111 fora do 
seu plano. Baltia e .11 i nas wm do pas-
sar pelo Mucur.r o subir até Philadel· 
pbla e..... ' 

O Sr. Paixão: -~fas note que ella 
tem prcfdrencia pnra prOiouga111eutu o 
ramn MS. E, além dt~so, emquanlo n:lo 
ha trunco, não pude haver ramues. 

O Sr. V. Café:-Se o ar~:~umcnto é 
este: que oi\o se podo conceder o que 
j a est.á cuucedido, estamO:J perdetidQ 
tempo; mas, como ou1·i algum:u outrns 
considura~ues, j lll~~et quo tambem de· 
via dt?.Or al_gu.ma c:~u~a. ao lllCnus parn 
mostrar quo nilo sou de modo algum 
indifforeote aos interesses dn proviucia, 
e priocipnlmento lratandu-oo tlu uu.-te. 

Nem so veja nisLo o mats l!lVO exa-
gero de bairri~mo; não; eu ~ou miuetru 
tanto do -norte como do sul; mas ó que 
o norle ainda nào tem sido contum-
plado coru os meios de an11nuQll~' para 
tantO! lltcsourO\C, para tabtns rtqueza~ 
que poS:!ue, aaim mineraes, como tege-
iaes. 

O S•·. PMxtio-:-Mns Roma n11o so 
fez num dia. · . . . ' 
. O 'S-r. V. Ca{e:-NIY3 esiamos j""coru 

. uma vida dt~ 60 anuos de "Bmancípaçl[o; 
e no etut.tso~. pobre nortebPassa llnuo e 
tnais,ou Lro uuou; abro-se ei ot)C8r ra;.se 
u as-erubloa e niuguem c um dosse·vasto 
turç~ da rrovincta, quo~ cbumu norte 
de llinn·. Nitu! é tem pu de despêrtarmos 
o cxtgormo.s nos~Oi! d1reito'; nÔ$ os fi-
lbJH dessc'abt!tiÇoado, m!l's t11o descura-
do 'torrãO norttsta!... • 

O~'·· Paixão:-Hn 8 annos 10m\lnte 
ó que tem'os e. t(allu.s de · r~r· á.. •• 

(H a tliçersos ~p~rlesk ..... 
O:;;,., V ... Cq.fé:-Nós <temos 4000'ki· 

lometros de csmrd~s rte.fen-o- em trafB-· 
go; ma~ no 11ul, e só no sul, onde. npe-· 
sar da r.qn~za'<lo :~lllv , vemos quo -ja 
em muito~ pontos,au nill\1oslára a a'gri-
'C'Oilurn, 'l;aô fi~audo as"terlas· Ílxlllili'sl. 
lu.s: é o nurtc qué màis • tarde h à a !I 
équihbrar os~à esgotamE;J~IO aos'terce~ 
nus <lu ~uI, e eim·ctánto u,· jaz sqm 
meio$ do untmaç(lo lodo ~sse .et.teoso 
tet:n torio a que alludo.. · 

·O S1·. Paixão:-Eu oao imp.ugno a 
e~ trada du norte; o que digb é quo sem 
tronco não poile'h~tvur tam·aL Espere-se 
'lue a em~d~ ~al!ia é Minns penótre 
na pt'OVIO!lla. 
. A:;sim ~o pro~cdou oro r!!laç;lo aos ra: 
maes !lo oesto para a ostrada de D. Pe-
d ., • • • 

• 

ro -· . 
O St•. V. Ca(é: ......Eab1o ficat·e~os 

mat~ consolados. Apenus, entM, a es-
trada B:Jiua e Minas toque c~ca pro-
vincta 010 PhJiadelplua, poderemos tra· 
tar d'e~ta conc&~ao, ainda bem ! masJ 
com o que ou nllo plldia- concordar,crà 
com u u•·gumento de CJUe, pelo fuclo de 
ja se l eJ'OIIt concedido Lree estradas par« 
o sul e pelas difliouldadus quo ellas 
t razem, nã•J del'emos aLtender• mni-; ilu . 
nurto. · · ' 

V Sr. D1'Umoncl:-E esses argumen-
tos ~ão mui to poderosos. 

O Sr. V. Caje:- Ora, ate o nobre de-
putad•J ! .. . E o digno representente fla . 
Jal>uriosn. I tnbira tnmhcm assim desR-
juda o nor te -!. .. 

'l'enho muito pouco connecimouro, 
Sr. presidente, do.que dtz: a sc1enciaa 
este nl!poilô, mas,l pela praxtf qt~e ha-
vemos seguido, ésto'u b<iblli\adli· •para 
ass1m puosar. 

Se e$porarmos um tt·aoado completo, 
acumpanhado de dados qne nos tt· .. gtlo 
luz pdrfeita sobre n zom. e nos mos-
trem q uu o Eh>tuLlo o, tit inteiramente 
fei,o; nllo' sei ljUaD'do ooneeguiremo~ 
uma eetrada, principalmente como 

•• 

• 
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• 
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O.'! la de 50 ou 60 legua.; de ex teM!'io. ' . Ainda ha bem pouco vtmos que a 
idea do uma carta eborographica, que 
nos auxil iar ia preeisameate com e!llto· 
do detido e m1oucio;o da proTmcia, 
nlo Yingou entre muitos de no3!10.s col-
logas. 

Nlo eel, por tanto. quando teremos 
meios de obter esses e~tudos. 

O Sr. X. da Vel{la:- Os limites da 
proYincla ainda nao estão ~ellnido8: co-
mo levantar-se uma earta chorogra-
phica ~ · · 

O Sr. V. Ca{e:- Srs., se ha pouco se 
gastarl\o 2'l:oootcom estudos do peque 
111> ramal destll capital para a estrada 
de rerro de o. Pàdro.Il, n.a distanc1a 
apenas de 50 kllometros talvez:; como 
havemos de ter estudo sobre ama linha 
tao longa, como esta de que se tra~f 

o St· . .venelw:-Os dadus que se exi· 
IJem oao alo esses; :!lo a ostatisLica da 
produ~, da populaçlo. o Sr. x.. aa Vetga.- E antes n~da ra. 
zer, do que fazer alguma cousa se1n os-
todos. 

(H a oulroJ apartes). o 51'. v. Cu{e.-Alem disso, cumpre 
notar que nem sempre se pode Ulglr 
que uma estrada de Cerro passe por ter· 
renos Cortei~ .lf exuberao~s. . 

Apropria estrada- _.Bah1a ~ M1nas- , 
na extensao talnz: de 50 k1lometros, 
pa~sa por terrenaa estereis e Jl&ludo-
IIOs, que trouxerlo grandes diftlcnldades 
para os aterros ... 

O Sr Seoertano ele Resencle.-Mas dA 
lupr ao entroncamento de ramaes. 

( H a atoersos apartes). 
O Sr. V.Ca(e:-Sr. presidente, j ul-

guei do meo dever mostrar quq nao era 
waenslvel aos melhoramentos do norte 
da proviucia, mormente melhorament_'> 
tilo colossal, como virá a ~er o produzt· 
du pela grand•os& linha que di•cutimos. 

Uulá, Sr. prcsid.,nte, e~ dias bem 
prox1mos, vejamos na reahdade osso 
amplllXO Ulo futuroso l'ara a nO!Sa que-
rida província, o grande S. l''ranei~co 
estendendo seos braços de Ba iareu para 
a plaga ditosa, que ~ospedo.u Cabra!. 

Essa ferro-via, Srs., que hgarA Pht· 
ladelphia, lig~á Caravollas com o im· 
manso riu d.o nosso ser t>.o, nllo condu-
zirà em seo seio someotp nosso com· 
mareio e activ1dad~, mas. tambt'!l a 
e~trat8j$ia de n0t1.11.>1 fprças, a guarda ~e 
nossa soguranç '• o t~to com no~sos 1r• 
maos dos internos sertões e, mais que 
tudo, a grande via, que, dentro em 
pouco, tomando voo para alem da raia 
mineira. eurtarà de ex_tremo a extremo 
o continente sul-americano, poodo em 
contacto todas as partos do nosw vas-
ti~tÍIJIO imporio! Este plano pJroco ia· 

digital-o a natureza e cvnRrmal-o urna 
preTido bem .fundada. 

De presente, surgem A~etteltllet"" embaraços 
quo enxergam-os nobretdepatádos, Sr. 
presidente; r~s,por cetto, TOri O norte 
e nlo tarde essa grande obra que gtád-
des pe!UBdores vlo pr&Jeodd. 

Cumpre, s1m, que todos os repre18D· 
tentes mineiros e mormente oJ filho~ e 
comrúi~slonado~ do nor&e reunamos ant-
'"'' forças e attençõds para ·4utarmo~ 
tão ricas regiões·dt a grandes meios com 
que blu dt~ vir a- faier a riqueza e a 
gloria, de oussa grande Miba~ l Tenho 
conclutdo. 

(·Muito bem; muilo ~; o orador é 
cuntp,.imentado). 

o Ar. ~eUoo••oo 1 - Sr. preaiden-
te, depois das brilhantes considera~ 
que aesbam de !l8i' felt.s pro &contra o 
projeelo em diseusslo; comprehende v. 
Bx Q.U pflu~ me r011t.a .a dJ11111r. ""edi a 
palura somente pa.ra (uodllmentar meu 
voto, nAo só quanto ao requerimento. 
como quanto ao projecto, se porventura, 
rejeit~do aquelle, ro.r submeUido A 't'Ota· 
çlo ; o que farei em poucas palavru. 

As ,.ôtagena que Ylrá -tr.azer a uma 
extensíssima regilo dp norte da provln-
cia de·Mlnas a estrada, para cuja con· 
strucçlo pede pri rilorio e garantia de 
juros o Dr. Americo Braod4o, ja foram 
demonstradas pelo meu nobre amigo, 
dbtlnoto deputado pelo 19.• diawloto. 
Dispenso-me, pois, de mostrai-as. 

O requerimento do nobre deputado o 
Sr. l..lr Menelio, segundo S. Ex. decla-
rou, tem poc: principal motivo o nlo ter 
o petieionario do priJilegio da estrada 
de ferro em questao determinado os 
pontos de partida e térmlnal da projee· 
tada linha. 

Mas, Sr. presidente, estando apeou 
começado~ os trabalhos da estrada Bahia 
e Mina~. de qQ.e é concessionarlo o Dr. 
Argolo, e nao se podendo por esta rasiO 
determinar qual tenha da ser o ponto 
mais conveniente para partida de qual'· 
quer outra linha que oaquella v à se en· 
truncar, é visto que o petlclonatlo nlo 
pod.ia, de forma alguma, de antamao. 
pedindo privilrgio para oonatruC9Jo de 
um ramal, prefixar O·tPOnto de partida 
para esse ramal. 

Afem disso, quanto àõ ponto terminal, 
V. Ex. sabe que a dlltermlnaç&O deete 
dependeria de estudos muito e•pecll\es e 
dispendiosos, e principalmente tendo-se 
em attençio a decia4o sobre o ponto ob-
jectivo da estrada de ferro de D. P&-
dro 1.1, para saber o pretendente. a.eeta 
qual o ponto mais conTeniente nas maf'o 
gens do rio S. Francisco, onde và lerml-
nar a estrada que projrcta conatrnlr. 

Su ppj>r que o pe.ticioD&rio proeara. 
r ia um ponto de partida menos oonve. 
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nieale para entroncamento de sua es- I 
trada de ferro na do engenheiro Ar-
golo, ser ia evillentetnnte um ab~urilo, 

P or estas consideraçüos, voto contra 
o roqut~rimeote. 

Nauguem mais pedinio a palavra, 
ttncorra-so a discussllo e é appruvado e do me:~mo rnodo, quanto ao p..outo 

terminal. 
l!:u, Sr. presidente, to:tho plena con-

fiança na capac1dado~, de quo ja tem 
dado exuber .. nte~ provas, o Or. Bran· 
ddo, e estou mu1W certo que na Odco-
lha do;ses puntos te rfl por sem duvida, 
por sou p1·opr1o intures:;o, doJ pro~:urur 
nq uelles que m.1is proprio$ I orem· para 
b~m ser·vtr a zuna por onda pro tt~ade 
fazer pa:~sar a sua e~trada; asstm como 
confio b•stante na sua houesttilade, 
para .. credrtar que nao qut~r murcade-
jar com o privalegi • que peJe. 

Nem se diga, Sr. presidente, quo a 
preteução dusta est rada pos~a v1r a 
prejari1car in 1 eress~s de linhas pa1·a 
coastrucçllo rias quae~ Ja Stl teab4o fei-
to ceuce ... õc!S de prtvileg:os e garan-
tiu de jur<.~s. 

O intento, ou privilegio concedido 
a o engenh'!1ro Argolu, segundo me 
consta, porque uao tl.z deti4o ustudo 
sobre a questllu, que surgto-me de mo-
mento, e :í qual fui cb .. mado, quttnto 
no ptoluugdmento da estnda Bahia e 
Minas, é e.t..udol-a para os latlos da 
ma tta de So~assuhy. 

Nll•J ba, portanto, perigo de conflicto 
futuro algum entre es:~es cence,s.o-
n!lrio~ . 

Se, porem, a casa, Sr. presideo te, com 
b~nçao de espirit.o cow qu" seaopre 

8 rocede, entender, co1nv m11 l'areco eo-
Pcn•hs, qui! duve (l'erm t\.a-hO·mo a e:r.-
tpre~sliu) empustelar o projecto .... 

O Sr. M enelio:-Nau apoiado, Oilo é 
miuha iutuuÇdO. 

O Sr. Velloso .. . votando pelo reque-
r •ment., do uubre d.,putadu, que nada 
ma1s s•gn1dca do que o ad.a111t1DIO il.~
delinodu do prujecw (11ão apouzdos) uu 
coollemnal- o o m lzmi,.e, ~u1u IUül~ dis-
cuS.!Iau, uu, de tvdo de accordu cem o 
meo nubru c .. lluga, o Sr. M. Fulgencio, 
aubruott .. r-me hoi á decl>dO da casa, 
purqu .. , como elle, entendo que 111\o 
se deve C11ur de projecto algum, aqui 
apr.,aen~do, questao pes:x~al (m"'to 
bem); e quo, quando apresentamos à 
cuos1deraçAo da assemblea umtl me-
dida qualljUOr, uouhum de uós deve 
t er a vcluitlttde de pretulll.ler impol-a 
à aC<Jital(llO de seos colleg .. s. (.V r'ilo 
bem). 

Seria demasiada pretençio, alem 
das iD~OII VUIIiOUCiiiS que <l'abt SUl gi· 
r1Jo. (Muito bem). 

o ru11 Ut!I'IID"Into. • 
Apreselllução de rwojeclos. 

Silo lados e >ao a iwpr1m1r os se-
glliatos-

N. :WO. 
A commiu4o de eatatistico, r. que foi pro-

eeoto A ropr6110DI4~~o rlo• h •bitantos d• l'ro-
guolia do S. JoiiÔ do• P11ulielu, reclaroaodo 
cootra 11 alleraçio do euAa divi1111, feita por 
es ta a.uomblea em o ao ao pa....to, ochsndo 
proeode~toa aa ruciea apreaootadu, õ do p•· 
reeer quo 10 adopte o aoguioto projecto. 

A ateomblea legiolativa provincial de Mi-
ou Goraoa decrota: 

Art. unieo. Fica revogado o§ ;;.• do art. 
1.• da lei n. 2nf> do 19 do Sotombro do ao no 
proximo P•ll.'ltido, quo al torou ao divillla on-
tro aa (roguoziaa uo S. JoAo do Suuauby o 
S. Joeó dua Pauliaw, o om vigor o• limltoa 
ootor~orea: revogadu u diapo41çôu em coo-
tr.ario. 

Sala •l•a commiuôet, li do Outubro de 
1882.- M. Ftw~tino, F. NCl~arro. 

N. :W I. 
A primeira commi .. ílo do propoelaa doca-

marta muoicipau, attoodoodo ao quo ropro-
aentou a camora do l:'roaidio, pedindo quo 
aejio adopladu para aou muuicipio a8 
actuaoa poaturaa da eamara de Ubá, meo011 
a reeoluçlo o. 2821 do 24 do Outubro de 
11!81. o de parecer que ao adopto a aeguiote 
reaoluç4o: 

Art. un co. Fie& adaptado para o moni-
cipio do Proaidio o nctuAI cod•go do po•tu-
ras do muo1cipio de UbA, Oll<lopto a reso-
luç4o o. U2l do 24 do Outubro de lts81: 
rovogadut aa diapoa•oOu em conrrario. 

SuJa du commiuwa, 11 do Ouzubro do 
1~.---W ence•lau, OltgtJ.rio, A . VelltUO. 

N. 342. 
A primeira eommiaA" .to propoataa do e&• 

maraa muaicipaoa, onmioaodo a que opro-
aou tou a camara do Suauully em d11L.s do 
29 do Julho do c?rronto uaoo, eontoodo 
reforma do auu poaturu, ó do parecer quo 
aeja adoptada a iocluaa re!klluçio. 

S•l• daa wmmiu<loa. li <lo Outubro do 
1~.- \l'mc.,.lau, A lt!Jit$/O Vdiaso, Oic-
!JIIr•o. 

::iendu dada a hora, o Sr. presideatCl 
de·igna a ordem do dia seguiut :t o 
lo~vau ta a sessAo. 

00.• SESSÃO ORUr:-1 \RIA BM 12 DE 
UU l'UBRU DE 1~2. 

PR&litDENCI.\ oo SR. 8.\RÃo DE Coao-
llANDEI .. 

SUMMARIO.- ItiN!OII::cn.-Paroccro•.- 1.• 
parte d4 oo·doM tio tli11. - 0rçamcn to pro• 
vin~ini.-Votsçãu do art. 2.0-0b•erv~çuo• 
do Sr. \VeocMI~u.-Arl. :1.•- DiacUro<l do 
Sr. X. !la Vaiga.-:.>.• parte da orctom tla 
dio.- t:lerivio d.o jur.v.-Tilulo de nor-
malit!ll.-()fficioa dd juauç ... -.\t~do<Lo. da 
ellatialica.- Tranofereacoa de fueada.-
Thoat ro do S. Jolo.-Projeetoa. 
Ao meio dia, feita a chamada, ach!t<J-



se presentes :;o Srs. dolputa•io<, fal-
tando com participação os S1 s. A. do 
Amaral e F. Na varro 

Comparecem depois os SN. Barão do 
Coromandel, V. Café, G. P .. nua e 
Fenaz. · 

Abre-se a sc·s•alo. 
E' l íd..1 e .lpp1'11 VIIIl:1 n neta da an-

tecedente. 
O St· 1. • secrelat·lo dil conta do se-

guinte-
EXPEDIB:Sn:. 

Uma represtlutaçào du daYorsos ci-
dadãos r. sideo tos lllt freg ue1.ia do Mello 
elo Düs terro, pedindo parti pertenceram 
ao distr icto da BorJ11 do Campo.-A' 
cummissao ri e esta tlst~ca. 

Um officio do Sr. deputado Fr ancisco 
Navarrn, oom1nuuicandu m\o po,ter 
comparecer hoje, por haver f11llucido 
sua cara espvsa.-E' rooeLiolo com pe-
sar. 

O St·. H . Sales (pela ordt!1u) re'l uer 
que seja conSiljDado na ucta um vuto 
de pesar, pua· parte da u. semblea, pelo 
f!lllcc!mento du esposa do Sr . capitã o 
Na varro, e que seja nomeada uma com-
ru i ·SilO para dar-lhe p• sa me$ e dos· 
anoJa l-o. (Apozaclos; muito bem). 

Sondo apprOYudu o rertucrimen to, 
o Sr. presldtmte uo1oea vara c,sta com-
mis ão ' s Srs. H Sat~s. Drumc>nd e 
Jo~o Luiz. 

P11receres. 
O S1·. J. Rtt{ino c.fforece para 3.• 

di~cu~~âo os prujcctos ns. i7, 9;j, 299, 
301 e 320.-?aru a ordem ucs tra· 
balhos. 

Offerece mais a a·cdacçdo final de 5 
proposições emanadas du pa·ujecto n. 4 7. 

Sendu dispensado o 1n ters tic1o, a 1 e-
querimcoto do Sr. Ce·ario, 1:nlrão em 
tli~cusoào estali redacçücs e sào appro-
mdas. 

1.• P,\H.TE DA OHDEM DO DIA. 
V otaçao do art. 2." do orcame1tlo 

p>·ovincial. 
E ' approvado o art. 2. •, e em segui-

da as .. mundas, à excepç.o da reducção 
das verbas da illuman!.t;llo da CSJ>Ítal, 
da escola ag racola de P1racicuba, ex -
peclaente da directoria de fazenda o 
ad autamento para monte pio, que 6-
carào emp1otadas e adiaol as pu.:-a a ses-
tillO S!guiute, e as que forâo rejei tada~, 
n ~~~ her : a quo til de I :õ00$0UO par a o 
collcgio Bressau; 11 el u HJ:OOO$UOU para 
~~~ cl c>pczas autorasadas n11 1 ~1 n . 21!3i 
para cous trucçãu de cadca em Bael'en-
dy ; a que manda igualur aos da secre-
tntla do governo os vcncrmoutos dos 
2.•• ulficiaes dn directoria de fazenda ; 

a •tua olu,·:l a ::i.000$000 os vencimen· 
tos do inspector geral da ínstrucçã:o pu· 
b!Jca ; a que CCIISigna 2:000$000 para 
a i Iluminação •la cid~de do S. Joao do 
El-Roy ; 1 qne eleva a I :300$000 a 
vurba do n. 13 do § 3. •: a que eleva a 
6:000$000 a su bvençllo do collegio ele 
educunrlas da Diamantina; a que eleva 
à igual qu:antia a sub,·ençllo ao s~mi
nul'io da mesma Cidade : a que iguala 
os vencimentos do porlt!iro do externa-
lO ao da C>Cola normal tia me;ma cida-
de ; n q uc reduz a 400$000 :1 verb:1 do 
ex ped1eute da secreta lia da nsseoublea; 
n IJU 1 reduz a verba-lycco mineiro; 
u que rud uz a verba-grruiftcaç~o a 
profo~sores; a que reduz a do pessoal 
da d•rectorm de fazenda ; a qu., r eduz 
a verba-expeda .. nte- •la d1rector.a de 
olmts public:1s : a 'llle redut a vcrba-
cousorvaçã •J de e~tradas ; a que reduz 

f a vea·ba-indemnisações- ; a que re-
duz a verba-<hl g.mcins polociaes- e 
a que consigna 5:000$000 "m auxilio á 
san t.a casa de miscr1curd la de S. Juão 
do EI-Rey, para compra do um predio 
para lasa reto. 

Entra em discus~ão o art 3.• 
O 8r·. Xn"iea· dn Velgot-

(:"llo temos o seu oliocurso ) . 
A di-cus:ão A~:a ad •ada pola hora. 
O St·. M. Fttlgencio, ubteodu urgen-

citt, a preseo ta, pu r par te da resptlcti v a 
colllmlsSân, o pro•j~>cto de ur çamento 
1n unicipal para ~:o : rar e1n 2.• dascu. sJo. 

Fica sobre a me·n para enu·ur na 
ordum dos tt·abulhos. 

2 • PARTE DA ORDEM DO DIA. 
O S1·. Jl. Sales requer o obtem que 

de prcferencia >ojam d1scut1dos todos 
os projectos que ~stam em 3.• dhcus-
sao o se achão na c>rJem elo lli11. 

Ese~·ivão do jur!J. 
E' appr .. vado ~m 3.• di:<cussào o pro-

jactou 181, creaodo o uUlcio de escri -
v!lu do jury em todos os municípios da 
pro v anc 111 . 

Titulo de normalista. 
Entra em 3 • d iscussal .. , com os atl-

ditlvus approvados em 2 •, o projec o 
n . .255, que a utnrisa o gover no a lnan-
dar eXJIO·hr t 1tulo do normal ista ao 
prof~ssor Bt~ujamin s~vllriuno da Silva. 

O 8 a•. ~1 . l ·ulge nclo: (Nao 
temos o sao discur~oJ. 

E' ap•1i11rla e en ta·n conj unctamente 
em discu;sãu a SPguhue-

Em.entla. 
c Supprima-se nc. § I. • dood'us pala-

vras-e" p1 ofes,or.t-até Cn•up.oL. i•a. , 
A discussao fica adiada para a Stl~são 

sesuinte, na forma do r~gimenlo, 



• Officws dçjusliça. . 
l!:otra em· 3. • discu.S4o o projecto n. 

215, creando um 2.• tabelltooato nos 
termos em que hou,·or só uro. 

E' apoiada e entra cunjunctamente 
em ôiscussllo a seguinte-

ErMnda. • 
• « Supprima-se o art. I. • 

Sala das sts:<ões, 1 rlo Outubro de 
1882 -H. Sales. ,. 

A di!cussar1 fica adiada para a sas..a:o 
St'gnlnl'.!, na forma do re~rlmeolo. 

Medidas de eslaltsttca. · 
E o Ira em a. • discus:sao c; pr·ujecto o. 

ü9, que estl.belece dil'ersas medidas de 
e~tatr slica. 

São apoiatlas e en trâo cooj u octal'\)eD te 
em díscussao as seguínteli -

Emendas. 
N. I. 

Depois tia palavra--cidade- accresceo-
te ~e-Vi~coode. 

Sala das ses;;ões, 12 de Outubro de 
IBlSt. -M Fulqencto, X. rtc' Veiga. 

. N. 2. 
Supprima-se no§ a.• desde a palavra 

- parucbia até Fo~rros, o rgualmonte a 
palavra-Baptrsta- ,oode se diz--$. João 
Baptista 
S. R. SaiB das ses~ões, 12 de Outubro 
de 1118~. -Zaca,·ias. 

A discussão H ~:a adia• la para a se~sâo 
segurn1e, na furma du r~guuuoto. 

Trans{erencra de /UZCJida. 
E' appruvadu t~m a • dr•cu~~ao o pro-: 

jec•o o. 70, que trausfttre para a fr·e· 
guezra da cidade dll Eutr~t Rws a f<~zen
da du cidadão Jo~é Juaquhn Vieira. 

Tlteutro de::;. Joao. 
J~' o.pprovado eru a.• dlscussao o pro-

jacto n 72. que autorisa a t.lespeza no:-
Cl!S~u r~ a com os concerw~ e cone I u~ão 
do th11atro de S. João d'EI-Rt~y. 

Ptlljedo. 
E' lido e vai a imsorhnlr-se o seguinte: 

N, :WJ. 
As eonuniucles do puJerot, obras publicas e 

:!.• do fazenda, tendo examinado ns s>oti~õd• 
quO (oràO dirogidu R Oltl\ &UOonUIDR, Utll~ 
81Rignada poloo Su. Ovidio Jmlo P&ulo do 
AndraJo o oogooboiro Josó 'fbomas do Aqui-
no o Çnstro~, o outra pelo Sr. Maoool Mar-
tina frnoça Junior, ambao podindo prh·ilo-
gio para a eoutrucçlo d'nnoa Oslrada en tro 
a otlaçlo do Espirit" S..olo, na ellrsda do 
ferro J), Pedro 2.•, o a frtguezia do Rio do 
!'eixo· 

('on~idoraodo que OI primoirot )lrCieode n-
tes, propondo-e& a e;onerruir ornoa ctl1'11da. do 
(Ottll, vedem g.ranloo 110r porta d,a pr. Yln• 
clll de 7 .t• sobro o cnpil"l do duia mil 
conlus, o o aoguodo, projootaodo uma oatm-
tll\ de bunda ou de lraerA~ n vapor, nad• do-
aoj" alem do privilegio; • 
~ooaiderando que, 80odo a Ot~rada, do quo 

8o traia, do poquono percurso o rnteroua mo-
r a me o te loc•l, lllo deve 110tar no• co(rQa 
ptO\'Ínciaaa; 

Cooaiderando, fioahneoto, que, attento o 
~\IODO fBrCUrso e a limittada zona, a ea 1 

,. .... 
trada de bonds . por lr•rrlo animada oo a 
vapor utiafaz per!ehameo'to oa iotere_. 
da l.voura, A que no eenir; alo de p<~recer 
quo aoj a deferida a pretençlo do eidadlo ~
uoel M~rtino d~ França Junoor, adaptando-se 
o aogu ooto proJocto: 

A u"mble11 legielativa provincial do Mi-
na. Ooruoa doe.ré ttt: · ' 

Art. L.• Fica ·o governo a ••toriaado .a coo-
'codor 11 'Manoel Martino ·FrançA Junior eti-
vilogio por 30 &onoo, &oin onus pecuoiarioa 
~ara a província, ·para conat~oeç«õ de uma 
li oh• de bondf da t racçlo aoom11da o11 'a va-
j>Or,.que.part ndo da oataçlo do Blpirito Su-

. to na o•trada de D. l'edro 2.• e penando 
pela (reguezia da Vargam Grande, "' ter-
minar n•i cabocoiraa do corrago da Fqrta-
leza, po~endo prolongur-so atei i !regoeziA 
do Rio do Peixe. 

!l 1.• O coneossionario darei começo aoa 
t rabalhos oo praoo do um' aono, da data da 
rubliea,ao dnsta lei, o concluirá a linha no 
do treo ao no• (até á Fortaleu) na'diat•ncia' do 
18 kilomolros, sendo-lho maia coneaJido'o 
pr~10 de doia !'noos pua o ao~ prolongsmé'nto 
atol ( . eguezoa do Dorot dn Rro do Peiso sob 
pooa do cttducidad~ deota lei . ' , 

Art. ~-• R.!vogie>-oe M di.t~içcJOA em 
contraroo. 

S•la d'" eomn>i&roos, 12 do Outubro do 
188~.-Pai..:.fo, Bin~ Fortes, Mii'IJmlo Rrbdiro, 
J . P. X da Veig~, Gu1to~o I'CII"q Drom11md 
T cill!6iro do SilotJ, Mor6t:tohrl. 1 ' 

U Sr. Presidente tle~1glr11 n ordem do 
dia s~guonte e lev~trta a sos~!lo. --
AC1'A DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 

188~. 
P RESIDB1'0CIA DO SR. L RMOS.- Vice ·p 7'e,.. 

sidenle. 
Ao meto dia, farta a chamada, achllo-

sa pro~llOWg 19 Srs. tloputadooa, faltao-
du com cau~a par-ticipadu u~ Srs. A. do 
Amaral e F . N rvano, o som olla os 
Sr ·. 13arllu de Coromnndel. Ou-t~v'' 
Penna, V. Cnfé, A VtJilusu, Zaç .. r ias 

' S Pc)rXoto, H. Sal<IS, 1' .. canllo$, Ole-
gario, S. Ferrar., \\' encil$lao, Pa ixão, 
N. Lage, Leonardo e Manvel FausLIDrJ. 

:>/;lo ha cxperliaute. 
O g,. Pl'esidenle declara . q uc oã9 

ha sessAo, po~ falta de oumerQ legal. --
.... SESSAO EXTRAORDlNARIA.. AOS 

13 l>E OUTUBRO DE ll!82. . • 
PRESIDE:SCLA DO Slt. BARÃO DB CORO· 

lLA:SDEL. 
SUMMARIO. - EsrEDI&XTil.- Ordcm do dia. 

- Orçarnonlo provincial - Oiacu&~~ilo do 
ernondol1,om CUJ& votaçlo bou••o Omp4to.-
Obsorvaçcloa doa Sra. Toeantint, M. Ful-
IIOocio, T. da Mo !In, X. dll \'oi~rn o Pnixilo. 
-Art. 3.•-0iacurao do Sr. Orumood. 
A':<. l! boras da noite, feita a chamada, 

acham-se presente~ 30 Srs. tleput.ados 
f<lllanolo com participaç:Io os Srs. A. dÔ 
Amaral e F. N,avarro. e sem ella os Srs. 
Gustavo Peooa e Nel~on. 

Cumparêcó depois o Sr. WeoceslaÓ, 
Abre-se n ses.•li<i. 



ÂNNÁii:a. 

E' lido e approvoda a a.cta da an tece· 
denle e a da reunilo de ho!e. 

O Sr. 1.• Secretario dâ conta do ~e
go in te 

EXPBDIBNTB. 
O(ff.ctos. 

Um do secretar io do governo, commu-
nlcando llUe ~r acto de b.oje (oi nova-
meu~ pror'opda a 6essilo a~ 31 do cor-
l'onie. -A. aasemblea fica inteirada. • li • ~ 

. 0\ltro do m.esmo, enviando o requerl-
men$o em que o l.• oaioial da secrt~tarla 
da inspectorla da instrucç!o publica, 
J osé A.ugueto Lessa, pede seis mezes de 
licença com todos os yencimeoto' - A 'a 
eoommls~ões de pod'e'res e 2.• de fazenda . 

Pellçllo. 
Uma de diversos presos da callea da 

capital, conde.mnados a gal~. P.&llindo 
que se lhe~ dê sal.!4o para lAvagem de 
roupa. - Venb.a por intermedio do go· 
veroo. 

O -&r. Drumo nd (pela ordem) de-
clara que a commii!SAo nomearla parll 
dar pesamea ao Sr. F Na varro, pelo tal -
leclml!tato de sua 'Cara esposa, cumprio 
seu dever, e q,ue .aquelle Sr. mandara 
agrãdecer á a'semlileá a attenciosa de-
ruonstraçlo qu~·aeàbava lie fazer- lhe. 

ORDEM DO DlA. 
o,•çamentl) provtnclal. 

• .. r ~ 

Dlscussl o das e(llendas, cuja votaçllo 
ficara empatada na,uitima se~s!o. 

sao rejeitadas, sem debate, êada uma 
por sua V(>Z, as que dizem respeito â re· 
ducçAo da verba consignada para o ex-
pedrente lia directoria de fazenda e sup-
pressAo lia con•ignada a adiantamen-
to para o monte pio dos empregados 
provlnclaes. 

E' approvada a que reduz a verba da 
lllumluaçAo pública da capital. 

Entra em dl scus~lo a que redor. a ver-
ba da escola agriC•lla do PlraciC.lha, 

• • • t " ' ~ o O &r. Toenntlns:-Sr. presrden-
te,levantei-me para dar a rastlo porque, 
tendo hontem votado pela emenda apre-
sertada pelo meu nobre e digno chefe ... 

o Sr. X. da Velga: - Não apoiado. 
o S1·. Tocanllns ... á respeito da escola 

agricola de ltabira, b.oje vou dar-lhe 
meu voto contrario. 

v. Exc. ha de se lembrar. Sr. pre-
ltidente, que boutem, depois dessa vo-
taçAo, algumas medidas apresentadas 
poa· mim e outros coilegas do norte da 
província furão successivameate cabin-
do, uma a uma, d'onde eu coiligl que 
havia (Jrme proposito de tudo negar-se 
para o norte (mio apoiados). E como 
Jtabira faz parte do norte, desde que 
esta medida de que se trata ê de seu 
interesse, eu, mudando do proceder de 
hontem. voto por ella, afim de que ao 
menos lsao se deixe para aquella parte 
da proYinola (muUo l/em). 

o 8r. Monooi Füa.ene loa-Sr. 
president.e, ~nho vó&âdo sllênclwameu-
te a favor da emenda apresentada em 
nome da minoria peiQ meu nobre com-
panheiro e collega de bancada; mas. 
em vista da decLaraçaO de voto que aca-
ba ste fazer o me~ nobre amigo residen -
te no serro, tambem distincto compa-
nheiro de bancada, venho dàr a raslo 
d<. meu procedimento nesta CJUeat.lo. 

Sr. presidente, quarido tratamos de 
conferenciar a respeito do o'rQ&mento 
provincial, concordamo~ em que devll o 
ser cortadas certas verbas de deapeza, 
a IIm de quo podesse ser a despeza da 
Jlrovincia equilibrada á ~ua receita. 

O St. X. da Ve1ga:- Apoiado. 
O Sr. M . Fulgencio:-V, Exc. sabe 

perieitameüte que lOto triatwima~ as 
circ~omatanêias Hnaitceii·M em que nos 
achamo1. 

O Sr. H. Sales:- Nlo alo tantO as• 
sim. 

(}Sr. M . Fulgencio:- Creío que ulo 
podem ser peiore~. devemo• m .. is de 3 
mil contos e nâu temus dinh~lro; o9 
professoreajublicosati'~V~<~~am me~à e 
rilozes >~&'m rilceb~r seus ve'ncimêpto,, 
por falta de dinh4!'iro, e quando a~ cou• 
sas chegam a este ponto, nao se p .. de 
dizer que no9 achamos em boas con-
dtções. 

O Sr. X. da Vetga:- E estamos 
creando :mpostos. 

O. Sr. M. Fu~encio:-E' ver .lade, 
e estilo cr eando rmpo~tos. Digo-estao 
creando-, porque nós da minoria uao 
votamos a creaÇâo d? irnpq~to algum; 
achamos que o povo Ja eatã por demais 
sobrecarregado de cunt ribu.ções. 

P retendíamos, Sr. pre~idente, sup-
prirni r dive~sos serviço~ ja creados, que 
não te&m atntln 'dadu r esul tado algum· 
mas, para qoe ~lo se dis~e:se que era: 
mos contrarios a e_sses serviços ern ai, 
que os queri&JllOS matar em seu come-
ço, assentamos de mantel-os. E' assim 
que entendemos dever coust:rrar o Jy-
ceu de artes e ollicios do Serro e a es-
cola agrícola du Piracicaba, reduziu-
do-se um pouco a despeza, a6m de que 
taes estabelecimentos nllo fossem tllo 
pesados â proTiocia. 

() Sr. Tocanlins:-Mas a redueç~u 
importa a morte desses estabeleci-
mentos. 

O Sr. M. 'Fulge1tcio: - NAo apoiar! o. 
O Sr C. S:e1~:-Atropbíar é o mes-

mo que mat.ar. 
o· Sr. M. Fulgll"ncio:-Ne.•le Cll•n 

V. Exc. e o nobrtt dt~putado o Sa·. '1'o· 
cantins, que represebtam a zona do 
norte, nllo deviam 'ter TOtado-para 'lU. 



se reduzisse n verb11 do .}ycon de artes 
e officios do Serro. 

O Sr. O. Sena d:\ um aparte. 
O Sr. M. Fulgencw:-A difforença 

é de 6.000$000; em relaçâo ai) lyceu do 
Serro, cum 'o qual gas1amos actualmen-
to 12:000$; e o fim que tem a minor ia 
é COIJ3ervar e~ses estabelecimentos em 
mod&~~tas proporções, mesmo para que 
pos:!Au ser mantidos. Augmentarernos 
a verba para o futuro, sa elles · produ· 
tirem bons resultados. 

Se a escola do Piracicaba na:o pode 
manter-se com 6:000$000 reis, tambem 
não o pJderà com 8:000$. 

Nós ulo estamos no caso de susten-
tar estabelecimentos luxuosos; portao-
to, embora eu represente a zona do 
norte da proviocia, tenho de votar 

fara que se manteuha a escola agrico-
a do Piracicaba, porem wm ·ate cnm 

a dotaçao de 6:000$ reis, e n4o 8;000$ 
reis. A minoria entende que 6:000$ rs. 
sito sofficientes para que es~a escola 
se possa :sustentar modt~stamente. 

O Sr. X. · da Veiga:-E V. Exc. é 
insu~peito, porque é um di.stincto repre-
sentante do norte. 

O Sr. M . Fulgencio:-Temos muitos 
e variados serv11.;os que reclama.o sa-
tisfaçlo e DÓ$ preci.·amos ecunomisar 
tanto quanto fur possivel pará p der-
mos atlender os de maior urgcnc1a. 
(Apoiados). 

Assim pensando, entendi que devia 
explicar o voto que tenho de dur nesta 
questao, para que os habitantes do n~u
nicipio da1Lab1ra e do norte tia provao-
cia fiquem sabendo que nâo quero a 
suppressão desta escola, !la qual podem 
resultar alguns beoeficius para a pro-
VIncia, mas, em vista de nossas rnàs 
círcumstancias financeiras, entendo 
que este serviço deve ter consultado 
tnodestamente. 

ConLinuu, purlanto, a manter o meu 
voto em favor da emenda da opp.•s,çao, 
entendendo que assim·consult.c, os inte-
resses d11 minbll prov•noia. (Muito bem). 

O 8r. Tel:a:.elra do Mot.ta : 
-JIIAo pretendo, Sr. presidente, dis-
cutir a materaa da presente emenda, 
porem, E'm poucas palavras, dar a rasAo 
do muu voto, como teem fe1t0 ulgons 
dos n1eus distmctos collegas represen-
tantes da zona do norte. 

Sr. prestdente, eu alo tomo em me-
nor con,ideraçAo, nlo estreu•eço me-
nos as cun veniencias dessa zoua d•• que 
os meu:~ nobl,'es colll'gas (apoiados), e 
nesta casa tenho dado repet1~as pro-
vas do interesse llue tomo por aquellaa 

regiõos, c, em particular, pelo dil{trlclo 
que tenho a honra de representar. 

Da mesma rorma, considero muito o 
3.• clistricto, perto do qual rea1do e âo 
qual devo as maiores attenções. 

Kntretanto, nesta .questllo não posso 
acompanhar o meu · distmcto com-
panheiro de bancada, que, comhatendo 
a e.menrla, entendeu rlef.,nrier o,; int~
resses do norte, o que fez com a pro-
t!cieocia que o caraoterisa. 

Assisti à reuni.Ao em que fui assentada 
a diminuiçao da qu••h destinada para 
a escola agrícola do vale tio Piracicaba 
e, nAu Lendo esta emenda soffrido1 im· 
pugnaçâo alguma d, s distinctos depu-
tados represt~ntantes do 3. • district., 
suppuz que ella era geralmer>te' acóita 
(n4o apoia.® ào Sr: Dl'tlmdrnl). 

P .. r estu ra~''• votei a (no r · della 
bontem e hoje nao tenho rasâo para 
proceder de modo contrario. (Muito 
bem). 

.o 8r. Xnvler. do Velgo: 
- (Não temos o S'eu doscurgo). 

O Sr. Polxilo:-:-Sr. presideot~. 
co.no o naufrago precisa de taboa de 
salvaçlto, como o homem precisa d.o ar 
pa.ra respirar, a DO$~& lav••ura precisa 
do ensino pratico. (Muito bem). E, Sr. 
presidente-, a pe.ssoa que d1rige a e.-<eola 
do Piracicaba, pela sua dedicaçlu e 
amor ao trabalho (apoiados), pelo seu 
zelo e patriotasmo, emtim, • J.Or"tolhts as 
qualidades que a car11cterisa (apoia-
dos), dà a mais com,,leta garantia de 
que esse e>tabel~cimento não só ha de 
preencher seu fim, como ha dà raz~l-o 
du rondo o mais euuuomico· puS:! I vel. 
(Jf-uito bem). 

Sao estas ás ra~õos que tive para 
silenciosamente votar pela cooservaçaõ 
da verb11 para a escula agr icola de lta-
bi r a. ( M uilo bem). 

Encurrada a d1scus~Ao e proce~endo· 
se á votaçlo, é rejeota<la a emenda. 

Cuntinua a di.cussllo do art. 3. • do 
projecto. 

O 8r. DruJDood:-Sr. presi-
deów~ v~nbo, em nume da 1 • commis-
sãu de fazenda, responlfec ao illu~tre 
deputado re~ideute n~ta capital as 
cousideraçõ~s diguas a .. todo o a l' reço, 
fe.tas por S Exc , relativ~mente à im-
portauie mattJria que ora se discute. 

Como V. Exc. compreh.ende, de nada 
valeria o 00$~0 orçameulo, nad~L signi:-
ficaria a despeza lix..da, se à a~se.mblea 
não fv:f:>Orrt dados os meios indispensa-
vuis para conhecer st '' podei', ,... que 
incumbe satisfazer os serv iÇO! creádos; 

• 



cumpri orlo as leis emanadas desta casa, 
se ateve ou nllo às vi~tlts do legislador. 

Em anno~ anteriores nunca se ·agi· 
tou aqui a discutsll'>, alias importante, 
~~•bre o assumpto da abertura de era-
ditos supplemen\ares, e nem tampouco 
sobre os motivos quo devem d .. termi-
uar a as~emblea a elevar diver~as ver-
ba.s que tenhão sido consignadas para 
satisfaçao dos serviço~ creado-;. 

E' uma lnnovaçao aberta pelo nosso 
illustre C?llega o ~ão intuitivas as 
vantagen~ qutt della provem: serve 
para dar a conhecer, na:o só á as-
somblea, como á p• ovmcia, qual o mo-
.to por'lue a .admi.Di~traçllo se.tem ha· 
vido na apphcação dos d10he1ros des-
tinados a diver:sos serviços (apowdos 
do Sr. X. d4 Veiga), i>to é, dtscut•n-
du-se os credit•>s ~upplemeuhres e a 
elonça:o de verbas, uós poderemos co-
o hecer si o go.verno ateve·se aos li-
mites legae~ estabelecidos pela a~sem
blea ou si, saltando l'or cima da lei, 
s·Jtnente fez. que a sua vontade fosse 
obedecida, esquecidos 09 prece1tos le-
gae~. 

Com(>çou o nobre deputado dizendo, 
e com rasa:o, que de nada valeria a 
votaçllo do art. 2. • do orçamen!o, quu 
fixa a despeza publica, si a assemblea 
uao tivesse os >ntá os de conhecer pos-
teriormente o modo de sua applicaçtl.o; 
por isso quo, uma vez estabelecido 
~te exame, oo9 poderemos convencer 
si a administração bem compt·ebendeo 
os seos deveres, ou si a respeito d to tão 
importante mataria se de1xara guiar 
por sua vontade: o então accrescentou 
S. Ex c. que o partido libera I se tem 
assignalado pela facilidade com que 
ha encarado este as~umpto, ntl.o en-
contrando embaraço algum na abertu-
ra de credu.os supplementa1·es, lado 
pelo qual a gastao tJos negocies publi-
cas por parte des~e partido tem· se tor-
nado nota vel. 

Não é assim. 
Sr. presidente, si fossemos a exami-

nar os diversoscreditos supplemeutares 
aberto3, nilo so durante o domin:o do 
parlído liberal, como tambem nas 
epoc:as em que o par tido conservador 
tem estado á frente dos negoc:ios pu-
b licos, ver íamos que, si censuras ca-
bem, e na realidade cab~m. dellas n!lo 
se torna passível somente o partido 
l1beral , ora no pGder, mas lambem, e 
com justas rasõos, o part1do conserva-
dor, que, não ha contestar, nAo tem 
observado, neste assumpto, os limites 
~raçactos pelo legi~lador. 

0 Sr. M. Fulgencto: - V. Exc!l. clama· · 
v Ao contra Isso e hoje fazem pelo r. 

O Sr. X. da l'elga :~Nunca o abuso 
chegou a tal ponto. como actualmente. 

O Sr. .Drumond.-0 abuso, relativa-
meute á abertut·a de creditas su.pple-
mentares, tem 3ídn parlíl ha de ambos 
os partidos, não é somente do pa"rtido 
liberal. Ahl est.ilu as paginas de no~sa 
l~gi slaça:o attestando que ao partido 
conservador deve alguma cousa o par· 
tido liberal, no desembaraço com que se 
tem havido na abertura de eruditos 
suppl.ementares. 

O Sr. M. Fulgencio:- Não apoiado; 
como actualmente nunca se vio. 

O S1· • .DJ•umond:-Mas o· que cump1·e 
avet·iguar é si existira:o motivos serios 
que autorisassem e justificassem a abet·-
tura d.e eruditos supplementares, alem 
dos limites traçado~ pela lei e alem 
da capacidade aus mesmos fixada com 
relação a diversas rubricas dJscrimi-
nadas pelo legislador, a que se mandasse 
apptlcar a abertura de creditas supple-
meotares; por. que dão-se certas circum-
stanc•as, em que a violação da lei se 
justifica, pois aciina, multas vezes. de 
sua execuçllo, se col!eca a salvaçilo pu-
blíca. Será pOS$1 vet, si pÕr acaso a ad-
ministração se achar em c;ircumstanéias 
ditllceis e imperiosas, que demand&m a 
appllcação dos dinheiros publicos e lhe 
e~ti verem traçados os limites, que 
periclite o serviço, ~ó por que ella deva 
recuar diante da invasllo dos limites 
traçados pela lei 1 

O Sr. X. da Vetga:-A execução da 
lei sobre tudo, 

O ~r.· .Drumotta:- A execuçlo da lei 
é sempre salutar, mas està subordinada 
às circumstancias occurrentes .. 

O Sr. Menelio:- lsto é uma theoria 
liburti..:ida. 

O ~r. D1·umc,rnt:-Nilo 4. O que resta 
é que o poder, que ultrapassa os limi-
tes fixados pela lei, que invade a alheia 
esph9ra, venha opportunamente apre-
sentai' ao corJ.to legislativo motivos se-
rios, que possil.o abonar-lhe o procedi-
mento. 

E:1tao, si for õm taos os motivos, que 
nos convenção de quê realmente foi 
neces~aria e urgente a abertura do cre-
dito supplementar discriciooa.rio:que a 
causa publica correria perigo, si a ad-
ministraça:o se acanhasse para fnzel-o; 
nós na:o pudemo~ fugir à nossa missão. 
que, neste caso, é conceder- lho o bill 
de mdemnidade. 

Eu bem sei, Srs., que a abertura de 
creditos s upJ>lernen&ares é regu latia 
pela lei n. 2314 de 1876 art. 18, que 
estabalece os casos em que el:a pO<Ie 
ter lugu; e estes são o de iosu.:n.-...... 
cia das quotas votadas para os serviçoe 
oreadQs •. , 
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O S•·· 7'. da Motta:- Cartos c d&-
termin tdO$ serviços creados. 

O S•·· Drumond • . que, por ventura, 
tenhlo sido esgotad·•~. sem que O$ s11r· 
viços se t.enhllo reali:tado. Enl.ão, me· 
diaute ioformaçõeo~ da reparttç40 com-
pateule, o g•1verno, no exerc cio da 
attribniçllo que l11e c ·nfere a lei quo 
acabo de citar, autorisa a abertura do 
credito neces.<ario. M~, pude aiodu 
ser tul a nece~sidade ~ satisfazer·fe, 
que os limite • estabt~lecido3 pela lei 
para essu abertura de creditos teobllo 
do ser excedidos o, portanto, a lei 
tenha de ser efl'ectivamevte va.lada. 

Neste caso, o que nos resta é conhe-
cer si derAo-. e rasões que justtfiquem 
esse procedimento da aJmiui.trKç4o, 
que nos levem a c~uceder~lbe o btll de 
ndemnidade; e ntlo, como 'iuer o no-
bre do pu ta do, negar desde l11go appro-
nçllo aos cretlitos suppletneu1ar.:s 
abertoi pelo governo, contra legem. 

liu espero, ::lr. presldenta, dewunstra-
llos os rnntlvos justificativos que legull· 
sam o aclo do governo, poder obter, nllo 
aó o voto do nobre depu ta do a quem rés-
pondo. como o dos seus dignos compa-
nheiros de bancada, em favor dos r"'f&-
riJos croditos. 

O S•·· X. da Veiga : - 0 orçamento o ao 
se !'afere â approvaçao de credttos aup-
plementares 

O Sr. D1·twumct :-A elevaçao importa 
approvaçAo. 

O &·. X. da Vefga: - A commlssl o 
quir. ladear a qnest4o. 

O Sr. H . Sales ~-Nilo apoiado. 
O Sr. X . cta Vetga : - Devia iJOdir a 

approvaçAo expressamente. 
O Sr H. Sales :-V. Ex. nAo pode fa· 

t.er essa lncr'lpaç4o á commiSllllo, que 
tem sido a mais leal que é possr vel nesta 
discu~slo. (ApotMos) 

O Sr. Drumonct : - A questão é tle pa-
lavras ; a elevação dt~ verbas, cuja ap-
provaçlo a commlssllll solící ta da casa, 
se justtllca p11r estes motivos que tenho 
apresentado, Isto é, tendo sítio insuru-
clentes as quantias votadas para certos 
serv iços, que ab:~Di utameote nilll podiam 
deixar de ser feitos, para cumprimento 
tle certos compromissos tomados pela 
provlocia; pergunto: como satísfal\er a 
eseas necesslda•les, sem lançar mllo da 
abertura de credites? Como negarmos 
approvaçllo a essa elevação da vurbas ? 

O meu r Ilustrado collega nos diS$0 quo 
ê per igosa a concessão da C a cu hlade pu r a 
abertura de cre1lltos suppl~mentares a 
certas rubr icas do orçamento. 

Nilo é assim, Srs. ; se nós podessemos 
legislar com cortou mathematrca, dando 
a. cada tervlço a quantia strictamente 
Jle~arla, entlo ter ia procedeocia a 

npioiAo do nobre deputado, a commlsaro 
seria temera ria sq concedesse a raculda-
de da abertura de credites ; mu. desde 
que Isto nt11J se di, d8Slle que as quotas 
votadas t41ln sido lnsnfflcienteJ. como nos 
t8m provado os !1X9rclclos anter1Jres, 
nllu pod"'mos deinr de pr·oceder c.•mu 
proc11den a commissao, dantlo autorlsa-
çao para os credites suppleman~res. 

O St• X. dá Velga:-b:slllthl!oria.iria 
muito longe em sua11 consequencias. 

O Sr. Drumond:- Ets porque tA, com-
mbsllo e~pectllcou certa~ rubricas, as 
quues entende que a as1ernblea deve 
conceder a abertura de crt~dttos supple-
mentares. · 

O Sr. X . da Veiga:-Para o exer-
cicio vinJouro f Suo, eu concorJei com 
todas, menos com a 1. • 

O $1· •• Dt·1mwná:- Bum ; mas eu vou 
mostrar i V. Exc. 0 1 motivos que le· 
varam a comn:ís, a:o a pedir abor~ura 
do c redito para essa unica rubrica com 
que o nobre deputlldo nlio concordou, 
1sto é,- expediente da secretaria do 
guverno. 

Como estâ demon.strado pela tabella 
n. 5, á que hontem se refel'io o nobre 
deputado,e pela iosufficrencia conbecida 
em exercícios anteriure~, nlo podia n 
commissão deixar de consignar no or-
çamento uma verb!l m.aiuP, por is,;o 
que a votada nos annos anteriure~ foi 
insufficiente, tanto que a Wlnmiss4o, 
para legalisar o acto do governo, -se 
vio forçaria a vir pedir a e"ta casa• a 
elevação da respectiva verba. 

O Sr. X da Veiga:-E' curioso. 
O Sr. Dru~nà:...,-1\ ca~a adoptou 

a emenda ofl'o~recida pelo nobre depu· 
tado .. 

O S1·. X. ela Veiga:- bom o voto do 
nobre deputado. 

O Sr. Drum'}nd ... cont ra o meu voto, 
p11 rque a respeito ddllta rubrica sepa· 
rei-me dus meus , collegas da comtn.s-
são e da maioril1, que pedilo a roJuc· 
ç4o da verba. 

Ora, se as~im é, se estâ demonsrrada 
a insufficiencia da verba, se nâo pro· 
vo.loceu o augmento prop 1sto pela cc:lm· 
tDid~lo. como bavia esta de proceder 
precipitadamente, deixando de dar ao 
g••ver110 f"'culdarle p1ua a respnctí v a 
abettura de crelltto supplementar nÕ 
CIISO do DE'Cessidadu f 

Eis a rasão du proce1imontn da com. 
mis:!Au, thuldu o.utort;SBÇ tu pnt a aburtu-
ra de credito n.esta r !I brrca, prnçd•li-
men toque, P:spero, se rã approva•lo 1•ela. 
assem blea (ndo apoiados cta opposiçao), 
porque nenhum de nós quarerã collo· 

• 
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cu a administração em posiçao .Jlfficil, 
nlo podendo satisluer os sor,iços pu-
btic09 votad•IS oosta casa, somente por 
este pró rido de' oconomzas, ma~ de eco-
~o,mias m~l en~ntlidas, Cj)IU saér iftciO 
du :~erviço P'!lblico. 

Quaow à e1evaçJo que propuzemos, Sn ... e que !oi tambem object , da •m-
pugnaçto do nobre deP.utado, a com-
miSiilo nada mao.l fez do que acceder 
ao pedido do governo, justificado pelos 
documentos .que lhe furam remouidos 
pela repartiçào competente. 

Se slo iosuiBcieolt:s cer tas verbas, 
$0 nós temos necessidade de elevar ou-
tras, porque as quantias destinadas à 
sua satisfaçlo nllo teem chegado, per-
gunto se nó,, que devemos collocar 
acima de tudo o serviço publico, deve· 
mos manietar o governo na acçao que 
deve ter para prover aos ditftorentes 
serviços r 

O Sr. X . da Veiga:- Pregue-so des-
de logo a omniputencia: é ntllÍS h•gicu. o· Sr . .Dr?maond:- Estlo especitlcn-
das no § 2. • do ~trt. 3. • todas as rubri-
cas, cujas consignações forlo ineulflc:-
entes, e estao na pasta dr1 commis$AO 
documentes que just•ficao a elevaçllo 
que elle propõe e que podem ser sujei-
tos ao exame dos nobres depu ta dos. 

OSr. X: da Veiga dà um aparte. 
O Sr. D1·umond:- Esses documuntos 

mostrao quo os serviço~ se ju~tiftcau 
pela necessidade e que ja estilo fui tos. 
Ora, nestas circumstancaas, como ba· 
vemos de negar ao governo os meios 
de pagal-osf 

O Sr. X . da Veiga:- Mas V. Excs, 
n!lo fazem referencaa ao acto do gover-
no que augmentava a dtoSpe.za e abria 
credttus supplemeotllres. 

O Sr. Drumonà:- Paswu depois o 
nobre deputado, querendo fazer palrar 
a suspeita no animo da casa, crear pre-
venção a respeito do modo escandalo-
so (na opini!lo de S. Exc.) pelo qual são 
vesbaratados os dinheiros publicos, 
a chamai' a llOSS& attençlo especllll-
meote para a materia da tabella o. 5 
relatova ao exercicio financeiro de 1880 
a 1881, e alti dtsse que a despeza, 
alem do que se fl~ou ua lei n. 2545, 
elon-se a rnaia 1,074:646$445 reis, so-
bre cuja legolt.Jade provocava a C\liD• 
mia>ãO u v ar dur explicações. 

n Sr. X. da Veiga:- V. Exc. deve 
fazer I! deducçào dos 100:000$000 auto-
risadas para os di v~:r~. cretlitos aup-
plemeotar~:s, e da importa.ncia prov.e-
nionte de subvenções a estaadas de 
ferro. 

O Sr. Drumond:-Vuu sati~fazor no 
nobre depll'iado. 

Percorrendo a tt.bella o. 5, a respei-
to de cnda .uma d.as robricllS em que 
houve eJ.ces~o sobre os limites ftJ.ndoa 
pelo legi~lador, procurarei demonstrar 
que nil.o ! Ó a repart•Çio d'l fazenda, que 
tllo acerbas censuras mereceu hontem 
de S. Exc., coono a administ raçllo, pro-
ceJerllo de modo tal, quo seus actos po-
dem ser justificados e nAo collocAo os 
seus amigos em poaiÇio duvido$&. 

O Sr. X . da Veiga:- Desejo só que 
V. Exc. me responda com a sincerida-
de quo o caracterisa: as leis citadas 
pela directoria tle fazenda, como just i-
ficaaivas d'es!es credatos, 03 justificao 
realmeotet 

O Sr. Drumond:-Eu chegarei IA, 
O Sr. X . da Veiga:-Qu:zera que V. 

Exc. me res11ondesse-s•m ou nao. 
O Sr. Dl'umonà:- Em occasiao op-

purtuna. 
O Sr. M orebsohn:-PromPs.sa ainda. 
O Sr. Dr"moná:-Eu vou seguindo 

o plano que adoptei na re~posta que 
tenho de dar ao nobre deputado, e irei 
desempenhando-me J'e~se compromis-
so, certo de que, depois de feitas as 
cvnsiderações que lllnho em mente, a 
cummissao deve nutrir a esperança de 
obter o voto oâo >G de S. Exc., como 
do~ seus ill ustres amigos. 

O Sr. X. ela Veiga:-Siio circumlo-
quios de rhetorica, brilhantes, mn!l 
im~otentes. 

O S1·. Drummw:- 0 art. 2. • da lo i 
o. 2545 esaâ redigtdo em diversos para-
graphos: o primeiro rofere·se A repa e-
sentuçào provincial. 

Com elfeito ahi sommadas todas ne 
parcellas-subsidio a deputados, pes-
soal da secretaria, tachygrapàia, pu-
blicaç!lo de debates e anuaes- , houve 
um excesso de 12:601$402 reis. Mas 
esse excesso esta justificado pela me-
dida adaptada pelo legaslador de entlo, 
qual a de autorisar o go'l!erno, desde 
logo, a elevar a verba d'essa rubrica 
com as q uantia• necessarias para pa-
gamento d'aquelles serviços, a que al-
ludi. 

O Sr. X . da Veiga:-Nao me referi 
a essa r ubrica. 

O Sr. Drumond:- Sei que V. Exc. 
não se referiu; mHS o meu tiro é justifi-
car todos os excessos de despeza que 
houve. 

O S'·· X da Veiga:- V. Exc. quer 
defender o innoct!nte e •leixar o cuiy,.-
do no esquecimento. (Riso). A innocen-
cia nlo foi aeçu>ada. 

• 



O St•. Drumond:- No ex.re,Jit'nlo ~a 
secrebrin .do go,·erno 4ouve tumbe.Jil 
um excesso de 317$841 reis. 

O St•. X . da Veigà:-,l llegal. 
O Sr. Drumond:-E-t e excesso se 

justifica, segundo d12: a. reparliÇ4o de 
fazenda , com o nrt. 4.• o. 1 do. ,Jei n 
2815 e acto rló governo de 22 de l'fa;- . 
V'lmbro de 1881. 

Este 'artigo e nu.nero na renlidad& 
nutorislu o governo a fazer operações 
de credito. .. . 

O Sr. X . da Veiga:- Couaa muito 
ditrerent.e. 

O Sr. Dn.m wncl .. para cobrir o de· 
tlcit que por ventura se veriflcas·se no 
ex~rc,clo anterior: 

O Sr. Severiano àe ·Resende:- 0 no-
br~ deputlidõ ~atá cam10bando sobro 
brasas. 

O St·. Drumond:- Em virtude d'es-
ta fáculdade, que a assemblea deo ao 
pr-esidente, o Sr . Meira de Va~concet• 
los, no exerclcio de l&M) a 1!!81, con-
tráhio :eom ·o banco do Bradl· um ·oln-
preitlm~ · Je • 300:000$, a j u ro~ do t! %. 
qti,(forllõ: àppllcad'us para cob"rir o dt:-
Hclt q ue .. av~areéeo. 

Curn eff uu, o art. 4.• n . .l da lei ci-
tada (acoitou ao governo a oper11Ç4o 
de cred1to somente p~ra cubr1r c, dulic1t 
e n, abertura de creoitüs supplemetlta-
res a cectas rubricas do orçamerit-1 t.n-
Uio vrgcnte, ent re as quaes, força é 
conf~s~r. nlo se acha aquelln ã que 
se refere a tabulla n. 5, 

O Sr. X. da Veiga:- Continuo a 
argumentar •inceramente a~.im , que 
terâ no·s s apt•lausos. 

O St·. Drt,moncl: - Agora, respr1n• 
dando po:u t .va111onte ã pt!l gunt>< que 
h a poucu me d1r1g .o ·o nol! re de •• ul 
tadu, digo que o excu.so des~a verba 
ndo se Jegali·a, como procu•·ou fo.zu1-o 
11 roparuçdo de fuzeuda, com a di~
posir;llo do nrt. 4. • n. 1 da l ui citada,. 
que realmente rulu tem 11pplicttÇ4o a 
essa rubriCll . (.\fuilo bem da mit~ol'ia), 

O Sr. Se11errano de Resende:-A 
directoria de r .. zenda julga que nós 
somos uns sirnpluri••s. · 

U Sr. Dnflnoncl:- Ni!o a poiado. O 
actual director é um empregado dis• 
tinctbsimo, e nllu é respun.avt~l pelo 
quo ~e fez. ma~ sun o Sr. Meira de 
Vusconccllus, que mandou legulísal-o 
pnr esge morto. lslO po. to, ugo1 a O 
que nos cumr r11 fazer. é ~ver1guar se 
houve ou uao ra•áo JUslllicatlva do 
excesso relativameuté a essa t uór ica. 

Se ello se deu e se fui 11aru sa-
tisfa~!o do serviço }lUblico, é chegada 

,.,.,. 
a oceasiAo de,. conhecendo a urgencia 
que h.ouve, sagral-o -com o nossu vote. 

O Sr. X. da V eiga:-Eu nllo duvido 
quo se.gastasse·o dinheiro, nem dl!!se 
que elle foi roubadu; rl i>se que houve 
r.hsperdicto e i11egalidado. 

O Sr. Drumond : - Jllegalidade 
houv.e. tanto que a r<'parttÇ4o fisca-l 
procurou juotlliOltl·o com uma d1spo· 
s1çitu leg oslat.v.a que Ullo t.em applica-
çau, Mas, &O houve abuso, eSte é jus-
tllicado peta nece~idude do servaço 
publico. 

O Sr. Severiano àe Resende dà u.m 
aparto . 

O Sr. D•·umond:- Fiquem os no-
bre" dt~putadus certos do que nó~ ja· 
mais encumparem'vs aotus a linsivos; 
I'O:Ihtlo donde viertlrn (M uilo bem ). Era 
mui tu rnelhvr que e~.e exce~u (o,so 
demonstrado per-.1nte a ca•a de outro 
modo e que o Sr. Mtira de Vasconcellos 
mandasse escriptur~tl·o com o d~tino 
que teve e nllo :.e tenc.a~e ju. tlflcal-o, 
da mt~neira porque se o fez, pol'que 
legalidcA<Ie ullo tem.. .. . 

Vozes da opposiçao:-Muito bem. 
O Sr. Dt"14mond ... nó•, patem, que 

hujo Lra tam .. s do conhecer .e hou, e ou 
nau ras4o par:a esse disp~:n h o, sumos os 
ocm,.eten tas para 1ogaliu1-o com o 
nu~so voto. 

U S1·. X. cb Yeiga:-l~o é · outra 
quc!SUIO. . .. 

O S1·. T. da Motta:- Entretanlo 
ndo n .. s maudaram us ducutmmlo$ jws-
till~.atrvos da:s d· SfWza8 fet\as.. 

ô ~r. DrumoJid.~o .. documentos 
foram rem .. tt,Ju;t ã 1. • comm1s:sao tio 
fa J~endu; se o collt~ga quizel' v~l·os, 
alli e~Uio. 

O S1·. X da Veiga: --Ag••ra é que 
estou sallo:ndo •liiSl' 

O ~r. .DrUtltOIW.:-A c"mmi-são 
quer qutt em m .. tel'ia ta? importante, 
cumo o~t:t. a discussllo saja mt r,ucio~a, 
que · os abu~os sejao p1oft•gados, p ,r-
tAu dor\de purtirem, que su P•·uha um 
corroct•vo a e..<Se modo peln qu ai 11.té 
hoje lêrn se· j>rocuritdo legali,.a1; cou-
Ml! quo na: o .o j ust• ftc!o com a lei, 
ma· s m C• •m as ci r.:u nh\anc.:ls. ( l poia-
áos: muito úem. da opposi~). 

Co1uo uós p~rtituos d~& el<~ição di· 
reut11, S1·s., que vo1o rt>gr.merar o 
voto, regenorum11~ tambern ttqui. a 
nosso turno, as C.JUSa:~, fazendo com 
que os aclus l lll!gae~· se t .. gali.-em, que, 
qu.wdo ndo possll11 set• just ,flt:~~do•S- c.otn 
a>~ le•~ . au me.n1u Hqu,;m legalisadus 
pelo bill de 1udamnidude. 

A respo• to da rubr.ca- arreoad•çao 



de :t11n•los p11hlicol- h"uve um excos-
ao, 50mmadaa toiu as parcell .a, de 
50:892$486. 

l ias este excesso ntlo pode merecer u 
cunsura dos nobres depu1ado~ . porque 
acha·ao debaixo da jaati6catn•a legal. 

O legisbdor .te 1875 autorisou a 
aber tura de creditoa supplementare~ u 
os te § do art. 2. • da boi 2545, com 
muito boa •·asao, porque os me•JS col-
1 gas sabem que era impoa~ivel fixar-
se precisamente a~ quauUàs oeces~a
rias para satisfação desse ramo do pu-
blico serviço, cuju .de~peza é toda de-
I' ndeote de circumstanciu que o I e· 
llislador nAo pode prever. 

O Sr. X da Veiga:-Ahi mesmo 
houvo um pequeno ex.:e..qo illegal. 

O Sr. Drumond:"-Nilo houve. 
O Sr. Seoeriano de Resende:- Far.· 

se cunta de chegar. 
O Sr. Drumond:- Nao é exacto; a 

mataria é mui1o seria, e eu entendo 
que do~vemO i discutil-a minuciosamen-
to, por-1uo deste modo ..o conhece si 
realmente houve esbanjamento doa 
dinheiros publicas. 

Ja declarei ao oubre deputado o mo-
do .pelo qual se jost •ftc:.a o ex~sso que 
ass•gnala a tabella D. o, r .. lauva â ru-
brica-arrecadação • thcal•saçao das 
rendas. O t·xce•so se legalt.sa, porque 
pua t1nto tinha competencia o go'f8r-
no, competencia legal, como acabei de 
declarar â casa. . 

O Sr. X. da Veiga:-Menos na par-
to relativa ao pesao.!l da directoria 

O Sr. Drumatlà:-Esat~ Bcto nao di-
rei que se legulisa, mas jutitlca•SO, .. 

O Sr. X. àu Veiga:- Quero me refe-
r ir ao expediente. 

O Sr. Drumonà ... em um acto de 15 
de Maio de 1880, que nao pude obter 
e, portanto, ignoran.do as ra.ões conti-
da~ nelle, nao p~ satisfazer ao no-
bre deputado tanto quanto desejava. 

J>a~a •U depois o nobre deputado a 
tratar do excesso que se deu com re-
lação ao pessoal do corpo de policia, 
extranbou que esse subisse a reis 
117:969$967. 
Q~anlio o nobre deputaJo tratou hon-

tem tJo~ta rubrica, eu proposiblmente 
uao lhe doi apartes, porque n.!lo ane 
achava preparado para satisfazel-o de 
prompto e, pur is:o. procurei inf.,~mar
me a re~pe1to, e espero poder bOJO dar 
expllcaÇ(Ies que satisfaçao ao nobre 
dejlulado, que o {açAo retirar a grave 
con·ura que foz, porque, se ha uma 
d~ r ubricas e1n fiUe o exc••~ se jaa· 

t iftquo, é es~a a 4116 acabo de ahudir; 
jus&lftca-so o legsli.sa-10 J'erleitamente. 

O Sr. X. da Veiga: - LegalU&-" f 
O Sr. Drumond:~im, Sr., •ou 

mostrar lhe. 
A remonta de animats, COD$ernçio 

de arreios, forragens etc .• explicn-so 
corn os arts. 3. • e 4. • daa leis na. 2545, 
2716 e 2815, e com o acto do governo 
de 22 de Novembro do 1881. 

A 1. • dessas leis elevou desde logo a 
verba com 24:472$307; a 2. • com rei~ 
17:008$ t41f, e a a. • o&o,au torlaou a ete-
vaçao capaz: de cobrir i dift'ereoça que 
ext~le .. por que, somoíadas esta~ duas 
pBl'cellu, nós temos 44:000$ legalla· 
dos pelas le1s votadas por eeta eu& nu 
epochas a que me reftro, que autorl-
arAo a elevaçlo respectiva. 
Dc~mals, esse excesso·que existe e que 

nAo se legallsa, se justifica. 
O Sr. X . da Vef{la: - V. Exc. ja redu-

z:io a legalidade da de&peta a um terço 
della, mas eu contesto mesmo oes~a 
parte. 

O l)r. Drumond:-Nio pode contestar, 
eu me dei ao 'rabalho de consultar as 
respectivas leis e elhu autorlsAo a ele• 
vaçao das respectivas rubricas. 

O St'. X. da Vetga: - Eu lambem con-
sultei, oao autorisao absolutamente essa 
elevaçao. 

O Sr.Drumond:- Vou ler as leis. (Lê). 
O Sr. X. d4 Veiga:- V. Exo. estj se 

equivocando. De que data é a leir 
O Sr. Drumond:- E' de 31 de Dezem-

bro de 1879. 
O Sr. X. d4 Vetga:- Ora.ja vê que em 

1879 o legislador oao podia decretar ruo-
dos pBra legalisar despezas do exerclcio 
de 1880 a 1881. 

O Sr. Drumond:- V. Ex. engana-a~; 
pois embora a tabella o. 5 se refira â 
despeu feita no exercício de 1880 a 1881 , 
tarnb11m se refere â comparaçAo dos era-
ditos aber tos pela lei n. 2&45 de 31 de 
Dezembro de 1879, que vigorou em ex-
erctclo anterillr . 

O nobre deputado sabe que no exerci-
elo dessa lei, embora nao fosse autori-
sada quantia sutllciente para a devida 
despeza, todavia, com o pessoal do corpo 
policial fez-se ainda a despeu que se 
acha escripturada no exercício de 1880 
a IR81 com a guarda nrbana,creada pela 
lei 2718, art. 5.• 

Esta lei, Sr. presidente, creou a gnar-
da urbana o creou-a delde logo; mas a 
lei de orçamento de eoiAo nlo consig-
nou fundos para esse serviço; o gover• 
no vio-se na necesstdade de dar uxeou-
çao a essa lei, e enl.io, para fazer a re-
spectiva despeza, excedeu a verba, e foi 
realisado esse eexcesso nessa rubriCJ&, 
excesso que foi censurado polo uvllre 
deputado. 

E, o que é mais, Srs., o lO(islador 



de entlo nem ao menos autori~u a 
operaçlo de eredato para es$e 'servaço, 
pelo q!le o aeto do governo juátid-
ca-se plenamente; e ainda mais urgeute 
era a necessidade da ereaçãu da guar-
da u.rbana,~ quando nessa oecasilo teve 
o governo deehamnr aguarda nac ond 
a serviço, p 1r tor s:do a força po• 
lieial da capital removida par.. a ct-
dade da Januaria, que achava se e10 
rnol uçlo. 

O Sr. X .. da Veiga:-5eja dih de 
passagem- :> que foi um abuso. 

O Sr • .Drumond:- Nao podia o go-
verno, dil&nte dos axcessoa que se 
davlo na J anuaria, quudo a VJd.i dos 
habitantes daquella 1cidade acbud-su 
em constante perigo, cruar os braços, 
cerrar os ouvidos às queixas e cla-
morej que de lá partalo. 

O governo deTia lançar miO dt 
quaesquer meios .... 

O Sr. X. da Yeiga: - Q11aesquert 
O Sr . .Drumond .... para garantir a 

tr.&nquilladad.s publi.:a, aanda que fosse 
neces>ario violar a lt~i, porque o meo 
collega sabe que ~e nestas carcumstan-
eiaa o governu nao attendes$e "os re-
clamos do povo, teria d"Jo motivo 
para que !'Cetbas cen.suras lhe fo$.em 
feitas e entao verlamos os nobres 
depubdos levantar een:~uru seri.as,que 
nao poderilo ser conte~tadas. 

O Sr. X. da Veiga dà um aparte. 
O Sr. Drumunà:- V. Exc. sabe que, 

infelizmente, os suceessus que se dt~rlo 
na Januar ia forao taes, que parecia 
que nlo só aquo.le termo, c •mJ a c•.-
marca e talvez toda pruvincia terilo 
de soffrer a~ consequencias de uma con-
flagraçlo. 

Ora, compreheode a casa que nestas 
clrcum:~tencaas o governo teve nece>si-
dade de lançar rnlo de todo~ · a me1os 
de que podia diapur pora garantir a se-
gurança publica naquellus loHares o 
para Isto t11ve nece3Stdade de gastar 
dinheiro, ultrapasS&Ddo os liwites que 
a lei fixou. 

Eis um aeto que se justülea comple• 
tamente, e diante .to qual cabem todas 
u censuras. 

O gnverno teve de mandar toda a for-
ça ex.stente nesta capttal l'ara Jauua: 
ria, fazendo até couve a gar para alh 
alguoa d~tacamentos ma1s prux imOSi 
o. como a capital ol o podia fiuar sem 
força para o serviço d.a guarnição Ja 
polícia, viu-.e o governo em e&llll e.•pe· 
uial. vorque só nebtell uaso• ae aut r .aa 
a chamada da guarda ~clonal a servi-
ço i viu-se Cor~do, digo, a& destacai-a. 

•• 

O St'. X. da Vetga: -Mas olhe que 
esse facto deu-se em Janei ro de 11179 e 
DÓ$ trAtamos do nercictoae1880a 11!81. 

u Sr Drumonà :-M.as essas despe.as 
f11ram pagas posteriorm·enw, no exerci-
elo de llll!O a 11!81, e aba deu·lle natural-
mente o exce!ISO. porque o legislador, 
nAo podendo prever taes succeS:!Os, nao 
podia wr consignado verba para oecor-
rer ás providencias que alies reclama-
vam 

Note-seque nessa verba, alem de estar 
lncluldo o que li& despt!ndeu com a. guar-
da nacional, está trmbem o que foi g&;ato 
com paisanos eopJados para o mesino 
tlm e para a gulirnaçlo da capital. 

Ora, se ot~<ttas circumstaoeaas 9 acto 
118 justiOca completamente, poderemos 
nó< ·negu ao g.tveroo a approvaçlot desse 
acto, 11mbura .. xcedease elle muito a ver-
ba que se tinha consignado ·para esse 
serviço f 

O :>r. X . da Vefga: -Uma vez que 
V. Ex. confessa que houve excesso, que 
se d~~:~peodeu contra a lei .. 

O Sr . Dr umond :-Houve, nlo ha du-
vida, porque a quantia roi fixada: tanto 
houve. que está aS!Iigoaiado em 117:000$. 

O :)r. X . da Vetgu :-0 que aftlrmo, e 
V. Ex. nlo pode contestar, é. que esse 
art. da lei citada nao JuetiOca a despeza. 

O Sr. Drumotiá :- E:I$&8 despezaa nlo 
sllo legaes, mas slo j u•tiOcaveis i e eu 
acrt'dato que V Ex., diante dessu ra-
sões que tenho exhibido, abonadoras do 
acto do governo, ba de retirar a sua 
et~n.sura 11 euneorrer para que sejam ap-
provados esses creditos, tanto quanto 
deseja a commtuao. 

Quanto á verba relativa a obras pu-
blicas, lambem o meu ·nubre collega u~ 
sigoalou uma difl'drença de l33n!lõ$217, 
que foi coberta com empreatimo.con,tra• 
litdo pelo ::Ir. Meira de VaSCl)ncellos. em 
virtude de aotorisaçlo dada pela lei n. 
2gl5. Vou explicar o que se deu. 1 

NAo se legalisa completamente t~SSê 
aeto com a ob;ervaçlo que se contem·oa 
columna da tabella raspecti va (apotaao 
do Sr. Vef{la•, mas se justa Oca poa· Cll.usa 
das leis vu~.&d&ll nesta casa, tal vez Im-
prudentemente, porque o nobre devota· 
do sabe que aqua se tem estabelecido a 
praxe de dt!Cretar leis avulsas e espe-
ciaes, autorisando o governo a fazer cer• 
tu obras, dando-tbe a faculdade de lan-
çar mio d~t operaçcJ<IS de c redito para 
resli~~al-as: doada que uma obra, por 
mais lnsi~rn iflcante que fosse, ndó e~tava 
euntemplada no orç:uoento, t ratava-se 
logu de fazel-a v10gar, encarlllndo na 
le• autorisação para o governo fazer a 
overação do credito necas!aria. Eutao 
os vre:ndeotes tOm&l'am na con~ldoração 
que lhes pareceu merecer a lotençAo do 
lttgt~latlor e autorisaram as ubrae que 
foratn pagas por melo de uperaÇÕII<I de 
credito. ~ 



ANNAEil • 

O Sr. X . da Veiga:-:'i:io apoiado, 
u governo ntlo fez >~ • ~nhurna operilçilo 
dl! credi\o puro uccorrer a cbrns publi-
cas 

O Sr. Drumonà:-Fez para cobrir 
o de6ci t: as obra:s se achavào autorua-
das em virtude dessa diSposição que 
acabo de citar. 

O Sr. X . da Veiga: - Ets nhi ; V. 
Exc. mumo mostra que a operaçAo de 
~:redilo veio mais tardo para cobrir o 
de8cit . • 

o Sr. DrumQnd:- Mas este rui pro-
veniente du cumprimento das leis es-
!JOciaes, que, nAo dan•lu no góvcrnn 
quantia certa l'ara ~ua s:~ ti~ façllo, ao 
1uesmo tempo autor isa v lo operações de 
credito 

O Sr. X. da Veiga:- O que se se-
gue é que o governo fet a du$pe.:a no· 
tes da operaçl o de crodito, o que nllo 
é legal. 

O Sr . Drumo~tà:-0 governo mar-
chou legalmente, autorbaodo a cou-
st ruêçllo Je obras que depondillo de nu· 
tori~~nçüo de credito, destle que tínhno 
sido adaptadas- com essa faculdu•le 
Mesmo quo assim nào fo~~ e, n!lo deixa 
tambem de prevalecer uma observaçtlo 
que vou fazer i i~to é, que, em hora na o 
tivesse precedtao â autor isaçlo para 
e"S1as obras a operaçilo de credito, pu· 
dia o governo lançar mio deste meio 
na occasido do pagametlló, sem que aeu 
acto merecesso censur.1; porque, >e a 
lei autorisava a factura de obras e 
dava faculdade para a operação de .:re· 
dito, nllo importava que e.ta prece-
desse ou succedes~e a <'.onclu.ào da~ 
obras; bastava que na \lccasiAo do pa-
gamento fosie feita a operaçilo de cre-
Tiito e assim cumprida a voutade do 
l egislador. 

Acredito que o governo deveria ser 
um pouco mais pr udente, que, embora 
votadas as !~ois esfeciaes com esta dis· 
posiçilo, ol o deveria autorisar com tan-
ta facilidade tetas obras, que deviao 
sel-o somente no$ limi tes Hxados no or-
çamento. Embora o acto so justttique, 
todavia ê uma imprudenciu, e esta im· 
prudencia nA o é ~ó do govern 11, é ta m: 
bem desta assen;blea .... 

O S1·. X. da Ve1ga:-lmprudencia 
da assemb l ~a e illegalidttde · do go-
verno. 

O Sr. Dnm10ncL .. quo vota leis os-
peciaES com e•ta clausula, que vão cal-
loca r a admioistraçilo em senas diC-
8culdades. 

O Sr. X. da Veiga:-A sua misslo, 
alias muito llumanitaria, se simplifica• 

• 
r ia altamente, se V Exc. ~i~sesso~ quo 
toda! es~as despezas forªo feit:•s em 
vi rtut.lo do § 1. • dó árt . 3. • da lei n. 
2il6. • 

O Sr. Drumonà:-Bam sei que esta 
d ispo~i çlo, A que u nnbro deputado >e 
refere, que deu facu ldade ?lo governo 
para rlespouder tautó quanto lhe aprbu· 
vesse, sem 'limito algu1il, talvez le'nha 
servido para eocall\Jtnr uma ou outra 
despeza publica, porque ainda ndO nos 
forilo. fornecidos os dados necessar ios 
para í:lorrhecér mos a sua exactidllo. 

O Sr. X . àa Veiga:-Gastar!\o.se 
800!000$000. 

O Sr. Drumonà:--Mas o meu colle-
ga sabe que, para cumpririientn desta 
di'Spo~içilo contemplada na lei 2716, o 
governo teve necessidade de fu?.or ope-
rações de credi to e estas ~e f!zeraiu 
poster iormente. 

Nilo sei se esses excessos, a que a !lu-
de o nobru deputadv, podem todos se 
justificar com eSl'a rlispn~ição; mas, se 
~:lles se ju.ti6CIIm com olla, nao serei 
ou quem censure o governo por i · so, 
porque, uós, votando essa autorisuçlto 
ao guçerno, ono a completaou:s, comp 
de"eramos ter feito; i~•o é, nllo autori· 
samos o g .. vcrnu âs operações de credi-
to necessarias, mas autor.aamos as c.les• 
pe1.as urgente$, indispensaveis, indecli-
na\'eis. 

O Sr. X . da Veiga: - hso era uma 
coucessao manca. 

O Sr Drumonà:- 0 governo deVIa 
cumprir a lei votada ne~tn casa, cmbo· 
r<l depois procursmo ju.tificar essas 
desppzas ou com a di~postçào citada 
ou com t•utras; porque é Ct:r to qüe as 
d~pezas >e fizeram, mas oao se deu 
autllrisaçllo para abertura de credito, 
nao se dutinou a quantia pro~çi~a, cer-
ta, para satisraçlo dellas. Por dnde se 
pagarao e:~: a~ despeza:~ ? Naturalmente 
por alguns daquelles accrescimos que o 
nob~e deputado apontou. . 

O Sr. X. da Veiga:- Sim, senhor, a 
realirlade du de~pe1.a é esta ; mas, en-
tretanto, desasadumente procuraram 
elevnr verbas. 

O S1·. Drumond:- Eu acredito que 
o nob: e deputado na:o condemnarâ o 
governo JIOr is~o. 

Me parece que as verbas mais impor ; 
tante~ , que excitaram a' censurns do 
nobre deputarlo, Sr presidente, ja ro-
nun por mim cunsidera•las ; tanto 
quant11 me foi po~sivel, procur.,i S.1 t • ~
fuzer as exigenci&! de S. ~xc. : se uilo 
o convenci, foi por falta de recursos 
(ncfo apoiados) • . 



• 

O S1•. x. da . Veiga:-N~o ·apoiado, 
V. ,Exc. tem mui t Js ; a cu usa é que é 
peuima. 

O S•·· Seoeriano ele Resende:-V. 
Exc. demun• truu utã tuu1ta llluq uencta. 

O Sr. Drumo~td:-Obrigatb. 
Deyoi~ du •rut u·ati•u do ex.:esso que 

houve uo cumvrimenw da ltJi 2515, 
art. 2 ' ,toda:~ aquotlas quautus~ •1uu liO , 
uch<un legull~uda.s uu pt~L. ulevaçao do 
verbas ou pula facultiatie datla au go-
ve rDil para aburtura dtJ creditos, u que 
é cen•• é que ficu a qu .. utut do 
2.30:t50:J$i03, que ju~titica ·~e uu j>Or 
tHta fucallda·le da a~eanblea pr.:viu-
cial, vutuudo lea~ espe;;aa~ p<.~ra obra~ 
publica• coao autun:wçau pa1-a OJ!Orà-
çUds do cre•litu, ou por e•las c ir;;um-
~taoCIKS anorm"es e e~peciaa. um que 
!e a chou cullucada a presid.:n;;ia, re~la· 
tivumuntd aus socce:~:os tia J~<Uuaria, 
st:cce•~us quu justificaram u .chama-
mentO tla guard .. nacional a du,taca- , 
manto e 11 rumoç4o da força [IOlu:aal 
para aq udle puuto. . 

Uis ·o o uob. e deputad·•. ·depots de to r 
C·>OCl ui lo U SilO uX.liUU S,JlJN à tub~l
la 11. 5 tia lui 2545, 'I ue estr.!nlull'a 
o proce lunt:nto tia c •• m.oas~:~o ti11 falllD-
du, VOUUIII<I a diwiuutçao dll tjUliUiiil 
cuusiguadl\ para exptnllt!tltu da stJCI't!· 
taria d1.1 governo e ao me,;m•• tempo 
autori.audu alio• tu ra de cn.-dato sup· 
plumentnr a es~a rubt íca. 

E·se proce•luneuto da cummissâo, 
clovun lu aquclla Vdrba, ju ·ttfi~a-:su 
purfunaanonto, Sr. pre:atduulo ; JU ·l·Í· 
lloa-~e yula in, ulfi.:teucia da mos ua, 
assat demoll>tc'llda p~h:s exercto.o:~ uu· 
tertOrt!S. 

Sn as:~i m é, se tom"s necessidade de 
eluvur dt!sde ja ~quella verba 110 or-
çamt!OlO tlUe da\CUtiiU"~• eu OUlu UUU 
que é ele prudencia, de cautela, que a 
cowmt>:sâu 11 eleve no lugar com vetou-
te, ma:~ que, seu• lo atnda pu>Sl 1·el não 
chegar, pur qualqut~r circumstaucau. 
turuar-oe a inda iu~ulficien te, nau 6que 
pe11do o governo para pudur ele1•al-a 
quanto nece$:;ario seja, e p 1r issJ tie-
vetno:~ auturi~ar a aber tura tie credito. 

Mas, eota fac ulda~du tem bojo ma~is 
rasllo de ser ainda, dosde qu11 a casa 
votou a emenda danuuutiva do allu:~
tre collega A rubr.ca do que s" trata, 
quando esta dcmoo. trallo que n v .. rl>a 
votaola nog orçum.,utlls unlttl"Lore:; fui 
iu:~uffi.:tentd, t .• ntu 4ue houve um •·X-
ces ·o uo do 1881 a l~i1!2. d.: I :us;$300, 
exc6S>O qu11 nós tratutnO· de ll!gausur, 
elevando a respectiva rubraca . 

Se assim é, eu acreditt> que ainda 

,.H I 

subsiste o mesmo motivo parn que per· 
moneça esta disposição, que n ·comwis-
~D.u iuclu to ou 9 rçameutu, e para a qual 
pode o &J!Uiu da assembltta. 

O Sr. X. da Veiga: -Não apoiado, 
uma vez v .. nc1da u dtm>nuiçlu, deve 
set· elimiuadu a autoristç4•> do cr.,duo. 

O Sr. Drumonú:-Du~oh dtsse o no-
bro duputullu que a.olmlrtWll·80 quo ten- · 
do os urçaonenws anturiore~ cuusi"nudo 
para o maximo da ubartura de ca·o· 
tlilus a .(}UliiHia de 100:000$000, a 
commis>llu , l'otmpendo ç,,m "" pnuoapio:1 
ju lSiabttlecido~. com a 1-r axu sl)gu da 
ató aqui, \'lí!S>e elevat• e~s.t v" rb• a 
150.000$00!}. 

~r4 , tste acto da commiss!o justi-
flcu-8e perfeitamente . . Em u:t~rotcloB 
anter111r11• tom se cousigna•lo p.tra e:~· 
St 8 serviços a quant111 d11 IOO.OJ0$000; 
.ma~ esta demoustrad•l quo I!S~II quun-
li~ à ansuffidonte, lauto quu a com• 
IIHS:Silo se vê ua uece:s.:si.la•le d11 ped.r a 
elevaÇI\o do C11rtas rubraca.~. 

Si ss pede a e.evaçau de cor • as ru-
bt·oca~. purqú11 a q,uau,iu fixa• I·~ n ' or· 
ç,,meutu não chagou pllt'a o fim a que 
o•· .. llo:otlnada, sl se pe.iu OI ta ele~uç.10, 
jiOrqUtt UIU•Ia O limate tia &UL ra~aÇIO 
I'"' u os cr .. dit.>s fui ultrapussudu, c 11110 
"" ha Jo ce:tsurar a comoois:sã" p .r .. ue 
pr .• cur .. u se• pru Junte e CIIUto:luSa f 

O S1·. X. da Veiga:-P r ~~~ ur-
g .•u•ullw, uean os l .>O:OJO$ b tSL& on. 

u g, . Drunwnd:- A coaomis<Ao o 
quo que•·, Srs f QtJor que o l!ov.,ruo 
ti ,uu armado dos meius vara ull··n·ler 
a•• ~erva.,:o publi;;u, 1011s tA e tal lOilDilu·u. 
quo na .. h .• ja, ut~COõStdade de abu•,1; se 
nós cun:s tgn.tssem.•s, por ext~mplu. 500 
uu tiOO,OOJ$, quundo os urçamantos 
nn tor Orlls tê.n demunstrudo q ile nllo 
bO ga~ta mais tios 150:00J$ ou 2UO:OUO$, 
eu~o bem, ter.a ra, ilo de ser a cen-
sura do uubre deputado, a comma~sllo 
sen11 t'ff.,ct.vaioeute temeraria, o >OU 
pruceJ uuento não se ju~tificaria. 

Se asstm é, Sr. prt~:~Hente, se nós 
apen~s a ugmentamos a verba em reb 
50;000$, afim de darmos mais um pouco 
de o mplitude á acção do g.•verno, ne-
cessidalle esta demonstr11da, nllo tem 
raslo na censura o nobt·o deputado. 

O Sr X Veiga dá um &J>nrte. 
O Sr . .DI'Utn.,na:-Os excessos apon· 

tatlos 11e•o nub•·o deputado ja fut'«o por 
mim ju~taflCIIdos, e com ra õas que me 
purectJtn pt·oc.:denta.; emb11 ra uao se 
lbo po<sa tlat· o Cll.l'acter de. complota 
legaltt.ludt!, tu•lllVia nllo se lhes pode ne-
ga•· "JUSltflcabtltdade. 

O nobre de11utado acha p4'rigoso que 
cont•nue a praJ.e de se determluar o 



qaantum dos credito~ suppleraeo&aros, 
aem que se estabeleça uma ~pecle de 
dlscrlmioaçlo a respeito de cada uma 
das rubricas, isro é, S.Ex. quer que cada 
urua das rubricas, )Jlira que baja facul-
dade da aberta ra de cre1111.0 o~uwleroen
tar, lenba uma limitaçllo detou•mioada 
de maneira que a quautia maxlmu para 
creditus SUVj)IOID~DI.ares Vullldll jJGia 
casa oao possa sor llpplicada ll uma ~6 
Jas rubricas com sacrillcio das outrlls. 

Sr~.. o l o é fora de proposi lo a idea 
aventada pelo nobre deputa.Ju, e creio 
que navegarei nas nguas de S. Exc., 
procurando aceitar a sua idea, mas nllo 
na proporçllo indicada. 

O Sr. X. da Veiga:- 2.'> ou 30%. 
o SI· . .Dt·umona:- Aobo que devemos 

estabelecer um limlt~ mais elevado; 
porque dabJ podem vrr prejuizos para 
o serviço, poi~ podem·S!I dar oece5$i· 
dades que demandeió uma de,peza maior 
e o g<~verno veja-se ubrlgado uu a ollo 
~atrfazel-as uu a ultrapassar os liml-
ltl~ lixados pela lei. 

Me parece que assim ficarão satis· 
fe itas 115 Vtstas do nobre d .. pur.adt•, e 
as diversas rubricas, que furem consi-
deradas com creditas supplemeotares, 
serão atteodidas, cada uma a !Ou tur-
no, no limita Bxudu. 

O Sr . X. da Veiga:- Qual a porcen· 
tagem que V. Exc. aceita f 

O Sr . Drumond:- V amos dar mars 
10 %· 

O Sr. X da Veiga:-Antes is. o do 
qlle nada, é uma boa cautela. 

O Sr. Drumond:- Concluio o meu 
nobre eulleg:l , e.tranbando que na se-
cretaria da assembl~a ~e desse urn ex· 
ces;o, alem da quantia votada para 
esse serviço. 

Declaro ao nobre deputado que las-
timo que este facto se tenha dado, e ao 
mesmo tempo que não ostou munidu do' 
documentos neeessario:~ para explicar 
semelhante faclo :Procurarei, porem, 
obter esses document os para ua a. • dis· 
cusdo do orçamento sati~fazer ao no· 
bre deputado; e isto porque as accuso-
ções produzidas h110tem por S. Exc. 
refo~rirllll ·se â tantas verbas da lei n. 
:.!õ<t5 e a tantos outro; pontos deste 
orçamento, que nllo tive tempo para 
preparar-me convenientemente para 
responder-lhe. 

Vou concluir, declarando ao nobre 
deputado que para a cummis~au s!Io 
mouvo de 1•razer as considerações feitas 
por S. Exc. a respeito desle prujecto, 
ddedicadissimo esmero com que a rllus-
tre·opposiçao tem procura1lo eulluburar 
para que paSS'lut!sta CI\Sa uma lei, que, 
110 mrarno tempo que satisfaça as nccos· 

sidades publicl~, demotutré ao pói' O 
que nós, pe~indo-lhe cootribuiiÕEJs, o 
f11z~mos ur grdus por cirçumstRDOIIIS irn-
perauaas. 

Nau temos a vo~lei.!ade de hner apre-
30ntado um projecto extreme de qual-
quer censura, uo contrario, somos os 
primeiros u reconbecer que elle resen-
to-se de muitos defeitos e que a:~ lacu-
na~ ~ue nelle pullu!ao só poderio ser 
vencrd~s pelas 1 uzes e patriotismo dos 
~ossos 111 ustres cullegas, 1 uzes o patrio-
hsrnu que a C<HilmiS·âo invoca ... 
.o Sr. X. da Veiga:-A nobre com· 

mrssao tem prestado muito st>rviço, as-
so~rtando a discusslto em terreno franco. 
(Apoiados). 

O Sr. Drumond .... porque acredita 
quo os nossos oollegas, tanto da maioria 
como da rninorra, eumprellend"m que 
acima do se., amor proprio deve estar 
o deaejo ardente de abrir caminho ao 
do~envvlvuoento 11 prosperidade desta 
prov111cia . (Apoiados; muito bem ; mui-
to bem). 

Vai 11 mesa e é lido o seguiote-
Additivo para ser collocado onde con-

vier. 
As q 1,10tas votadas para auxilio ã ma-

tr izes e obras locaes serAo eutregue-1 
às camaras muoicrpaes, sem outra for-
mlll rdado de exígeucia, alem da sua r e-
<i uisiçao. 

Ua applicaçâo dellasas camaras darlo 
conta á uasemblea. 

S.da das sessões. 13 do Outubro de 
1882 -Drr~mond, H. Sãle8. 

A discu~sãu fica adiada pela hora. 
O St·. H. Sales requer e obrem a 

inversão da ordem do d ia de amanha 
para ter !ugar a di-cusslo dos proje: 
ctos que 1nJrca. 

O S1·. Pt·esidente marca a ordem do 
dia seguinte o levanta a ses.sao. 

51.• SESSÃO ORDINARIA EM 14 DE 
OU'fUl.JRO DE 1882. 

Vrc&·PRESIDBNCtA oo SR. Lsa.sos. 
SUMMARIO.-Paroeeroo.- Ordtm ® di4.-

Projeetoa adiadoe.-Lieenva.-lndemnill-
çlo - Obaervaçilea doa Sro. Severiano de 
Roaonolo. M. Fulgoneio e X. da Veiga.-
Obroa. P.ublieae.-Tranafer~n cia de fazenda. 
- Ailn1o de multa.- Poaturaa. 
A 's 11 huras e meia, feita a chama· 

da, achdo•se presente~ 24 Sr$. depu-
tados, faltando com pa rtici paçJ\o os 
Sr~. A. do Amaral e F. Navarro e 
sem ella os Srs. G. Penou e Rocha 
Franco. 

Comparecem depois os Srs. Barlo 
de Coromundel, Lemos, Drumond, C, 



Sena, M. Ribeiro, Menello Pinto, 
Ferrar, Paixll'l , M. Fulgcmcio e X. do 
Veiga. 

Abro-se a ses.ão. 
E' lida e approvala a acta da an-

tecedente. 
Pat·eceru de commissi>es. 

O Sr J. Rujino , pur parte da do 
ro:lacçAo, ofl'erwo redig.dos afinal o~ 
project Js os 70, 72 e 1g9, os quaes, a 
requerimento do Sr. V. Café, stlo logo 
postos em discussllo e appruvados. 

O Sr WellCeslau, pot· pur te da 1. • 
de propoi t.us, ofl'erece parecer, con-
cluindo pelo projecto n. 3!4, appro-
nodo o~ add1tivos ãs posturas mu· 
nicípnes da Carnpanha.- F1ca sobre a 
meSII para a ordem dos traht~lhos. 

ORDEM DO DIA. 
.Projectos adiados. 

Sao approvadus, cada um por sua 
vez, com as re~pecti vas emendas, os 
pr.•je~: tos na. 255, 315 e 5U, a•loados 
em vmude das referidas em. n.lus, quo 
furão offurecida:~ em 3.• d1scus,Ao. 

Licetu;a. 
E' approvado em 3.• discussAo o 

projecto n. aOI,fque autor i;;a o govurno 
11 conceder um anuo de t.ceuça ao pro-
re~sor FraociSCU L. da Oo. ta Garcez. 

I ndemnisaçdQ. 
Entra em 3. • di$CU:.>ilo o projecto 

n 200. qce autorisa o governo a in· 
demn1sar u Julio & Leopoldo da quan· 
tia lio 5:134$169 rei~. 

o 8 r . 8e"e a•lono d e n e -
•endea- Nu desempenho do nobre 
maodatu que me conrlarllo, Sr. presi-
dente, f11Ç11 por cumpr1r o meu duvllr, 
de mudo u resguurllur, tanto q uauto 
pos;llv na minhas for~. os iotere~es 
da província. 

E' assiln, Sr. presidente, que não 
po~so prestar o mau voto, a tlm de que 
passe o actual pruJecto em ~-• dhcus-
allo. 

Trata-se, Srs., de fazer um favor; 
as circumstaocias em que so acha a 
província, quanto a finanças, nao silo li-
3ongeiras, como temo3 vi~to pelas di~
cu~~ÕI!S havidas nesta casa nos ult1mos 
dias, trutaudo-se du orçamclnto pro· 
vincia l. 

Tem sido necessario, Sr. presidente, 
liUff •~:ar as t.svir .. ções dtt nossos dl~tric
tos, que reclumao pela sallsfaçào de 
medida~ attiueutes a obras urgeutes o 
nec8S:!ur las. Somos f,•rçados u fa1.er 
corte~ . afim de que se equi11bre o nusso 
o1·çamen to. 

E' oea~ condiÇÕes, Sr. presidente, 

que apresenta-se nesta Cllf & uma pro· 
tençllo, pedindo uma iutleni:laçllo de 
1Da1s de 5:000$, por prejóiZ•IS eofl'ridos 
na coo.t ruc,.Ao de uma .,oute! 

A assemblca ollo po-Je fazer taes fa-
vores, SN.; e isto me:<mo se conclue 
do parecer das comlni83àes a r~ape1to 
desta petiçliO, DO quul ~O vl1 que mUÍ• 
toa mumbros a!'Siguarao-se nocidos. 

Nau me é neces<ario cont•nuar a of-
ferecer consideraçõas s .. bre o. te as-
sumpto, para que a assemblea compre-
henda que não podemos abJolutamente 
fazer e. te fa vor. 

O St·. S. Pe xoto:- Indernnisaçtlo ullo 
é favor. 

O Sr. Seoeriano de Resende: - E' fa-
vor, tanto que no respectivo contracto, 
na clausula 4. •, 1~-~e o seguinte (li). 

Ora, o su l'pllcantc~ sujeitou-se a eota 
claudula exarada no coutractu e, deroe 
que a a~üemblea attendtlr i sua r~cla
lnaçllo, se con;iderarllo 1aes clausulas 
completamente iuutel$, estab .. ltlctdo, 
alem d1sso, u mao·precedente em qual-
quer conlrncto dessa natureza 

O St·. S. Pei.xoto:-A província não 
deve locupletar -•ecum o Stlrviç., alht~io. 

O Sr. Severiano de Resmde:- E 
quando ne~se~ coutrnctus guuh.w mtti>~ 
do que calculao, ell~ VüOm repor à 
vroviuciaf . 

Quando fazem o contracto, Srs., o 
faze111 1 orque ja tivurão ba•tauttl tempo 
vara oxauuoar os orçamuutos e calcu-
lar a:~ vantagens ou dt=~vantagens tjUe 
a ubra pode lhos t l'azer e o fi rmao 
na per.uasllo de auferir grande lucro. 

IJo~e que se e>tabeleça e·te pre· 
ced.,ote, dd nada mais valem O· cun-
tractus, os orçament<J~, pl .. otas etc., 
porque os pre~endoute~ ap (Jell11u p!ir& 
nó~ na fé e esperanç11 de que a as-
sombllla tratarâ de favorecer tae. pro· 
teuçôes. 

l!:u, como deputado provincial, nt-
tendendo á pusiçt\o que devo occupar 
nesta casa, ao juram.,nto que aqnl pre-
stei, de zelar ~ 10teresses da proYiocia, 
não posso dar meo voto a IJSte projecto. 
(Muito bem). 

O 8 r. Manoel F ulgen c lo : 
-(~ilo temos u seo discur. o) 

ú S1·. X. da Veiga raz alguma• con-
sidera"õ"' sobre o projecto, anulysa os 
documunto~ a elle juntos e conclue de· 
chlrundu que vota contra a indllma i-
saçt\o. 

Encerrada a discussno, é approvado 
o projecto. 

Obt·as publicas. 
Entra em 3. • discussão o Jlrojecto o, 



77, quo au ori:~a do»poza.s com di\•ersas 
ubra~ na pruviucia. 

E' upJilltlll. e eutra coujunclameote 
em Jiscu.se.o 11. segu:nc.-

Eír.enda. 
c Suvprimu·se o § 6.• do ar~. 3.• 
Sala d.11.~ sos:.ões, 14 do Outubro do 

1882.- A. Zacarias c 
A d1scussãu lica adittda para a se>sllo 

s~guinte, ua forma do rcgimeu1o. 
O Sr. J. RufiM, obteuJo urgeocia, 

uff .. rece pam a. • Lliscus:Au os pruje-
ClOs ns. 277 e 333.- Pu•·a a urdem dvs 
trabalhos. 

U g, .. Menelio requer que o prujecto 
n. 277 seja unp•·essu e dtst. ibuido, an-
te• do entrar na urdem du d1a. 

lJepois de algum~ considerações do 
Sr. Furraz, euct~rra-s\1 a Lli~~:ussao u é 
approvadu u req ueruuunl.ú. 

T1·ans(erencia de fazenda. 
E' apprv1·a·lo em 3. • d1scussao o vro-

ject·J u. 93, quu Cur. pertencer ao mu-
uiclpio Je Jacuby a r .. z~uJa Je José 
HJuiO Peixoto o oulrus. 

A.uivio de multa. 
E' approvallo om 3 • lliscussa:u o pro· 

je;to n. 320, qus auturisa o governo a 
a lli l'ia•· a Mouoel Franc1s~o do Frt~iLas 
da multa de 170$268. 

Pustw·as. 
Cont10ua a discussão dos additivos 

o!f~recidos ao projecto n 3~ do 1879. 
Sa:o approvadus .lullos os adtliuvos, 

(menu. o que diz re>peito á:s pooturas 
d .. capital, cuja l11scussa:o fica at.llalla <t 
requer1mcnto do Sr. H. Sales, e o que 
uutortsa a camara do Mar de Hu>pa-
uha a codor um prlldio á provinciu) com 
as :seguiulss-

Emendus. 
Ao additivo n. 9- .upprima-se o fi. 

ual llo art. 65 e 1: S' ~-• li o an. 103. 
Sala das ses-ües, 14 Je Outubro de 

l ll8~.-A. Zaca,·ias 
A'" postura:~ do lt10 Novo- suppl'ima· 

8u o § I. • do art. 2. • d ,.. projdClo de 
uddilamento ás postura~ do ltiu N .• vo. 

~ala da;~ ses.cJes, 14 de Uutub10 de 
1882.-Pail.tào. 

:)eudo dada a bo•·a, o Sr. presidente 
m:nca a ordem do dia 16 e lev~&uta a 
sessão. 

52.• SESSÃO ORDlNARIA EM 16 DE 
OUTUURODE 1882. 

PRESIDEI'CtA oo SR. BARÃO DE CoRO· 
~IA NOEL. 

SU :\IMA RI O:-urJ:DIENT~. -Compaobia Leo-
poldina.-Observaçôea o requerimento do 
Sr. M. Riuoiro.-Observaçilos doa Sra. Pai-
do, M. ful-geocio o H. Salos.- 1.• JX!o1'1tJ da 

ortl~m <lo dia.-~.· lol.tnrt. do projecloa. -
l)rçaanento provioeiai.-Oiaeunoa doa Sro. 
T. da Mollo, H. Salet, 8arAo de Coroman-
dol o X. da Voiga.- VotaçAo do art , 3.•-
2.• parte tla t.rd""' do dia.-Proloogomeoto 
do.o cst ·adaa Leopoldioa e Pi.a.-Oburva· 
çOes o roquorimonto do Sr. Santa Cccitia.-
Ob•orvnçOoado.~ Sro Orumond, X . da Veiga, 
11. Sales, Ologario e i\1. Fulgeoeio. 
A'$ 11 e 3/4 horas tia m11nhã, feita 11 

chamnda, 11chll••·~e pre$eute;~S l Sr~. de-
put:ulos, faltand n com par.ticipaçilo os 
S rs. A. do Amaral e F. Na,·arru e sem 
ell_u o Sr. Moretz~ohn . Comp,arecem de-
po•• os Sr:~ Ba rl\o de Coromandel, Le-
mus e Ferraz. 

Abre-se a seMllo. 
E' lida e appruvatla a acta ela ante-

c dunte. 
O g,. 1.• Secretario da conh oln se-

guinte-
EXPEDIENTE. 

Oflicios do secretar-io do gove,-no. 
Um, euviuodo uma ropresen1açuo, em 

quo a cam••ra municipal de Grão ~~.gol 
pede a tlecrdação Je quota para a e<·n-
s trucçao do uma ponte dunomioaolu du-
Ticororó.-A's comrnissões de puntes e 
es tradas e 2 • de fazenda. 

Ontro, devol vendu curo ns rasües de 
n~lo sancç110 as proposições ns. 294~ e 
29S2 -A· CJmin1ssao C$pecial. 

Passa-se a apre~entaçilo de-
Pat·ece,·es de commissaes. 

ú Sr. José ){ufino, por porte da de 
r ~dacçilu, ofierc.:e para 3. • d1scussao 
" li p·ujectos ns. 184 de 1878, a·~ do 
1S7tl, 107, 195, 219 e 265 do currenle 
anuo, todos nddiLivns no de n. 32.-Para 
a t~rdem dos trabalhos. 

C!ffereco m;lis, red•gidas a6oa1, 6 pro-
pu: lções emanadas d, prujectu u. 2.:)5 e 
2 tlu JlrtljacL" n. 299 e mais os pr .. jo-
ctos us. 5!), 93, 215 e 301, as qnues, 11 
requerunento do Sr. I. • secretario, são 
lo~o approvadas. 

O S1·. 1. • Set.:t•eta,·io, pnr parte da 
commiss:lo de pnl1c!a, o•fforece, com 
~monda~. para 2. • discu-sllo, o p10· 
J9clo n. 290.- A imprimir as emendas. 

Companhia Eeopoldina. 
O ~r. M ü·atlda Ribeil·o requer ur-

gonc•a para apresentar urn requeri-
mento. 

A casa concede a u rgencia. 
O ~r. Mir•nodn IUbe lro : 

-Agradecendo aos meo;; collegas a ur· 
gene in que se digna1 ãu concedur-me, 
procurarei, Sr. presidente, colrre•pun-
d"r à tal fineza, limitanrlo '' mais pos-
si vul as cons•dt~rliÇÕ~ quo ora :uo u·d· 
zem a osln tJ·ibuna. 

Acha-se esta ossemblea no seu se. 



gundo período de prorogaçlo, potKos 
dias de aealo lhe n1111Ando para o 
desempenho da sua mll!Siu, i•to é, 
para discuaslo e vo~çao das leas 
anouas. 

Eptretanto, Srs., uma 4uesllo ha 
e momentosa, A que ninguem siquer 
allud10 nesta caaa, que esU. alftlcta 
au ooioao conhecimento e que cumpre 
eer agi~d,. • 

A ella, Sr. preaidente1 se refere o 
ex-adn•iniatrador da proviuci:~., o Extn. 
conselheiro Saut'Anua, ém seu uhimo 
relatorio, o da caducidade ou não da 
con~llu da estrad.a de ferro denomi-
nada-Norte de Mtnas-de Ponte No-
va â At a:-auahy, fe1ta A corupanh1a 
Leopo1dioa. 

O Sr. X. da Veiga:-&' um a.s-
sumpto imvor~nte. 

O Sr. M. R1beiro:- Esta coocesslo 
caducou, como sabe a 'Casa, ,.lo facto 
de buer a. refe.rida cólilpnlna' dei-
xado passar o praso e:stipalado no 
contrato, praso dentro do qual ae obri-
.guu e~sa companhia a levar a elft~ito 
a empreza. 

Studo usim, a compa.ohia Leopoldi-
na dil'igio-se ao guverno provi uciltl, 
aolicítaodo prorogaçto do praso, u que 
obteve por actu de 9 .de Janeiro do 
corrente anno, ficando, entretanto, a 
val id!ide dute acto dependente de ap· 
pruuçao ciesta adSemblt~a. • 

Ora, Sr. presideottt, como se ve, o 
aYumpto é impurtaoilisimo. ( Apoia-
dos da opporiçao). 

Elle prende·l& ao futuro Boanceiro 
da nossa provmcia, pois que di% re-
~peito a uma conceasao de est~ .. da de 
ft: l O, cujo Oapi tal é, nada ma18, O~tda 
menos, de vtnte mil contos de garuu-
tia de juros do 7%, o que equtvale a 
1,400:000$, que aunu!ilmente a _pro-
viuc•a terá de de:-pender, caso h •Ja de 
tornar-se effdOtiva a dita. garantia. 
(Apoiados da oppoJiçdo). 

Sr. pre~ideote, aclll&nt!u·se esta ques-
UO sujeita á deliberaç.Ao dee1a .-m-
blea, cumpre ter ella agitada e ~l
vida. (Apoiados). 

Tomo poi.s, a iniciativa de enviar A 
mesa o ;oguinte reque~meotu de i~
íurmaçõe~. (U). (Muato bem ; mutto 
bem~. 

E apoiado e podo em discussllo o se-
guinte-

Requerimento. 
Requeiro que te peça ao governo 

de<~ta provinc•a : copia elo contrato de 
2$'ífe Ago~to de 1876, firmado com a 
companhia Leopolclíoa, acerca da coa-

• eessllo de uma e;~lrada do ferro de l'on-
te Nuva ao Ara><:~uaby; copi... do acto 
que prorpgou áquella companhia o 
praso dentro do qulll. lhe cabia levar a 
ell't!ito a alludida cone~''• e bem as-
sim Copia do pancer da dir.>eturia ~as 
obras publicas a r~peikl da mésma 
prorog •Ç4o. 

Sala das sessões, 16 de Outubro de 
181:!2.-Miranda 'Rlbeiro. 

D11vendu a 'd lseu~~4b fliJnr adiada, 
por ter 1pedido a p~ lavl'a o Sf·. 'Pi1114o, 
o Sr. M. Fulgencio requer e obtem ur-
.g.mcia ptra a ·sua continuaçlu. 

Continua, poi~. a discussl.n do r l'que-
r:mHoto. 

O Mr. Manoel 'Fol~hétoi.!o 
nobFe deputado licaba de dar l'ipheaçG .s 
QUI!, mais ou menos, podem uti~fattlr; 
mas a quesu.o de que ae trata é im-
portanUS:Jima . e oó:1 precisamos ter os 
doeu entos oftlciaes a ella relativos. 

Sttl, Sr. presiaeote, que Col concetli,!lo 
á companhia Lopoldioa o pruloogaruento 
de aeua ltilhos·da Pdote ~ov• atê Aras-
euahy, com a condição de corul!çar a 
comjJaohia os seus trabalhos \!entro do 
praso de S annos. Sei tambem, por ob'vlr 
dlt.er, porque nilo tenho documentos 
officlaes para b&Jear sobre •Isto o meu 
juizo, qti11 esta .coMrato caducou e que 
u C<?mpaohia pedio,e obteve do gover-
no a prorogação do praso por mais al-
gum tempo. 

V. Exc. sabe que é uma q uestao que 
joga com milhares de contos 4e raia, 
e~ juros que a proviocia tem de pa-
gar por esta CODcesJlo aodlo em 1000 
o tantos contos de reis. 

A asserublea, pois, tem necessidade 
de saber si o presidente da provlàcia 
tinha ou oiiO competeÍioia para coo· 
ceder essa p~orogaçilo de P!aso . . SI ti-
oba, na verdade a compaob1a estA oo 
direito de tornar elfo~c,ivo ''contrato; 
ai nllo tinha, a assemblea deve-nu, si 
julgar convo~oiente, revogar 'o neto 11· 
legal do presidente, 11u m:totel-o, 'ai eo· 
t.!nder conveniente que a estrada de 
f•·rro se Interne para o norte da provlo-
• 01&- . 

Eu. por emquaoto, nlo tenho nenhum 
jou:u formado a este respeito, porque 
DitO tenho documentos oWclaea e DilO 
sei os motivos que determlnarlo o pre-
sidente a conceder o esjia~mento desse 
contrato. 

Declaro que tenho todo iotere$se em 
que a estrada de ferro se interne para 
o norte, que se -acha completamente es-
quecido e precisa dos meios necellsarios 
para escoamento de seus productos. Eu-
trataoto, para poder Olzer um juízo 
completo a respe.ito desta questao, PJra 
poder saber si o presidente da proviu-
ela colicildeo legal ou llleptmente o 



espaçamento desso contrato, para poder-
mos agitar a questlo na assemblea, pre-
clsamoe dos documen~ omciaes;porque 
V . . Bxo.comprehende que, s~>ndo a ques-
tl.o tao importante, o contruto devia 
ter sido submetttldo ao conhecimento 
da assemblea par,. que ella se manifes-
taaee a seu raspei to. 
. O Sr. Paia:ao:-E,tâ no relatorio, 

em um dos mappas da directoria de fa-
zend,., tutfo quanto ba a resp111to. 

O Sr. M . Fulgeneio:-N&o nua po-
demos manüesr.ar someute em -rista d11 
rolatorio ; a copia do contrato devera 
ter sido remettida A asserublea, asfim 
de ser sobre elle ou vida a respectn·a 
commisalo, que d11ria seu parecer e 
entlo a assemblllll, t9mu do conbec:-
mento do Caoll•, veriflcaraa si o actu du 
presidente foi lega !I ou i Ilegal. 

O Sr. Paia:ão:-0 presidente nAo 
praticou acto algum ; cousoguintemen . 
te nllo tinha de que dar conhecimento 
á aaeemblea. 

O 81". M . Fulgencio:- Porque nAu l 
O Sr. PaixlfiJ: -Nito concedeu pro-

longamento, r~z dept!llder esse nego-
cio de approvaçao da a."'Cmblea, man-
dou requerer IL ella. 

O Sr. M. Fulgencio:-E' justam~n
te o que oAo rabemos; estamos i.nfor 
mados de que u presld'lnte da provín-
cia concedeu prorogaÇ4o do praso, me-
diante approvação da assemblea. 

Ora, si assim é, temos necessidade 
de saber si essa conc~usao foi legal ou 
n.ao; é uma q ueshlo importanti.sima, 
sobr~ a qual a assemblea deve :1e pro-
·nuoclar. 

Sr. presidente, o requerimento do 
meu horado collega compile-se de duas 
partes ; f i a nobre maioria entende 
que nao deve nos dar meio de obter-
mos todos os papeis relativos ao con-
trato, nó1 nos satisfazemos que nos 
seja dada copia do despacho da preai-
denciu, do aclo de conces~llo dessa pro· 
rogaç!u Je praso. 
Mo~ parece que, por emquanto, este 

assumpto oito suscitará grande discus-
sAo na assemblea e, portanto, nllo ha 
inconveniente algum • . 

O Sr. Paia:ão: -Nt~nhum ; Nto pelo 
requerimento. Pensei que pude:Sl!o 
satas fuzer no nobre depu ta do com as 
informações que dei; mas, ·como S.Exc. 
nllo !e mostra Sl\tisfeito, voto pelo re-
quarunooto. 

O Sr. l'tf. Fulgencio:-V. Exc. com-
prehende que, sendo urna q uesUlo im· 
por tantissima, devemos procurar nos 
esçlarecer o mais <lue for possível. 
• 

Por lanto! me parecendo que nlo ha 
Inconveniente algum e' antes nota• 
gem na adopçiO do requerimento, -roto 
pur elle e acrednu 9ue a a."Semblea 
tambem assim procederA. ( M uilo bem). 

O 8r. H e nrique 8ale tn-
(NIIo temos o ~eo di-cureo). 

Ninguern mais pedindo a palnra, 
encerra-se a dascu~sAo e, procedendo-
se á votaç·to, slio approtada a 2. • 
parte d:; requerimento e rejeitadas a 
1.• e S. •. 

I.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2.• leitura de projectos. 

Têm 2. • leitura e silo julgados 
objectos de deliberação os de ns. 838 
a 342. 

Orçamento pro11incial. 
Oominua a 2, • dis.:ossAo do nrt. 3. • 

do projecto n. 2-8, que orça a rc·ceita 
e fixa a despeza da província para 
o exercício de 18>$3 a 1884. 

O 8r. Tei xeira da Motta: 
- A 111ea~~ez do tempo, Sr. presidente, 
d~t que d1spomos pua tratar dos as-
aumpt~ im~ •rtaotee que ainda penderu 
de_ nos~a deliberação, e o di~cul'>o que 
Co1 uh·~~mente prof.,rido nesta c •Sa 
pelo. d1süocto deputadu resideote na 
ll.ab1ra e que, embora constitua maís 
uma pruvu brilhante de seu iuvejnvel 
talento (apoiados) .. .. . 

O Sr. Drumond:-Obrigado. 
O Sr. T. da Motta .... em nada, de 

modo algum, destru1o, nem diminuio 
a. grav1dade das accusaç<Jes feitas (I 
sttuaçllo pelo meo illustrado amigo e 
companheiro d~t bancada, que iniciou G 
debate s?bre este artigo ; todas estas 
ra~?es 1mpoem-me o do-rer de ser o 
ru~as breve que possa na exposiç!lo1 de 
mwhas con~tdt~raç<Jes a respeito do 
art. . 3. • do projecto de orçamento pro-
v•nc•al, ora em di~cussle. 

A •mpurtancia da mataria de que 
nos o~uvamus, Sr presidente, é u1n 
dos. prancapaos sobra que assentao as 
aoc1edades modernas. 
. E' sabido, Sra., que nas ant igas so-
Cledad~, a. pe~sooalidade collecti v a 
absorv1a a 1ncl•v!dunl, 0 homem, em 
sua . pessoa e em sua propriedade, era 
cons1d11rado como pertencente 110 E~· 
tado. De. maneira que, quer nas antigas 
m~marclu •S , quer nu~ ant•gots repLr· 
bhcas, nllo havia propriamente ci · 
dallilos, purem subdito.~~. 

Mas estes _princípios, Sr. presidente, 
com_o é sab1do, não dominao hoje. 
cabtr~o, e naa sociedades modur ••• b v 
pnoctplo da inviolabilidade pessoal 
Caz com f!ue lanto o homem, colllo ,. 



soa propriedade, que é justamente 
coosiJerada pelos juriscoosult,.s e es-
tadllw como umll projeeçao da pro-
prla por::ooalldaJe, oao J?o~illlo ser su-
borditllldos ao's ióteres~es geraes, aos 
in&ere!õ.•es do Estado, senlto naqulllo 
que á ueces~arto para mauut.loça.o do 
proprio Estado e para realtsaç!o de 
a~o~ altos do~. (Muito bem). 

J)'ahi derlva, Sr. p re~ d~ote, n tm-
portaotis~ima poosoqnllLicia de .que o 
Estado, por meto de tributos, só potle 
oxtg•r do cidlld4o aquilto qu" lhl é l'i-
guroaameo te neces9llrio. (A!)9iado.t). 

Por tanto, a lei que orça a rectltta 
publtca e que ftb as de.spezas doEs-
tado ou da pro1'1Dcoa, a lt~i do 01 ça-
mt.nto, é comu quo, Sr. preside~te, uo.u 
complt!meoto da lei cous.hucumal e 
a m.1i~ importante do todas 1111 l.,is 
secundarias (apoiados). 

A impor tancta de~l.ll. lei, Sr. presi-
dente, e, em phrase:1 cooci~as e termi-
nantes, assrgoalada pelo àotavel eco-
nomista Cocquolm ·nas seguintes pa-
lavras: 

c A lei Je orçamento é a mais im-
portante de tuda•, depuis da leo cous ~ i 
tuorooal; pois que, .:mbor.1 votu·la au-
nualmente, tom pur ftm reguluç tam-
b"m aooualmeote t.Jdos os S~Jrvtços pu-
blicos. ,. 

A nossa constituiçllo polit ca, Srs , 
não o dà a entender menos clarll.mllo-
te, fHtondu da ftxaçao da despeza e re-
.4etta publicas a mai" 1mpor taut.e lei, 
cuja decretaçao incumbe ao pKrlamen-
to, e rl.'servKndo, ar~. 36 ·§ 1. •, em re-
laçao ao:~ in tor .. sses geraes riu E~ Lado, 
todas as leis que Jizo~m re>peito á c"n-
l rtbuiçao, co•oo do tntcia tiva peculiar 
da 01romara dos duputad··~. mKis llntne-
diata represen1aute do povo o quo, 
aahindo periodtcatoente de .seu l!Oio,deYe 
ioterpreLar melhor as aspiraçõos e ue-
ces~idlldes publicas. 

D'ahi deriva a phrase do grande es-
tadista francez, de que os orçamentos 
pbotograp~11m as ~·~nações e que, as-
sim como a boa pohuca corr~punderâ 
aemvre uma boa lei de ftnaoças, tam-
bem á uma polit ica descuidoS& ou VIO-
lenta corresp.10derâ-ou um orçamento 
imprevui.,u tOl , uu um orçametnu que 
lllnce sobre o povo cuntribuit;Gcl~ atum 
da~ força~ do vrol'r•o povo (apoiados; 
muito bem). 

D'Khi, Sr. pro~ideote, da mã p~litica, 
decorrerão as leis que arrauquoUJ do 
poTO até o ultimo vmtem, emborli elle, 
~ara def~udel,o, tenha nece~idade-de 

der ramar seu sangue, como ja vimos 
entr.~ nó~. ·· ·~ \ · 

O, $r. X. da ·Veiga::-~· o oa-so do 
viotom. · · · . 

O Sr. T. da Mqttat~E', Sr-.- presi-
dente, á' polit•cas que a.ssun MJ ~ig
nalam pelos t:XC~ "M contribuições 
e pela imprevi.deucia na e~ol~ ,~s 
medtd\S para que e~ tas con,t rilioi!tÕOs 
sejam ma i" directa e proftcu~mef!te ai'" 
pliuadua ~" neces.idadt~s publtoas, ,de 
modo que nllo fique a rb:ttio á ádmi-
uistrKçAo,- q ue nau lhe seja possivel 
esbKojar, que oilo lhe seja possível Ial-
slllcar os urçament• s; á, Sr. l'rBl!ideo-
t.,, ás epocha~ tristes &S$Ím ,Ciira.,:~ri
sadas, que se applicam perfei_tamepte 
as p .la v rua elo-tu.,ote~ d11 ~:elt~bre ,AAta-
dt$llt fra11cel, marquez ~e Auqift', et, 
que, analysKndo a poliíica do vruoi!ÍI'O 
imperio · napoleouico, em rel&çáo á fi-
nanças, descreve ua~ p~l&nas que pas-
so a lor a de:~~.rdem que e~*'"> havia 
em mat.eria !40, importlantu (lê) 

c O concurso dá~ camKrKs, diz elle, 
em rel n~ilo ao· õrçameot11, !lilo e··~ e à-
tão senllu uma ·hocnologKçao pura e 
simples dos actos da vuoLaole sober~. 

c As dl!terminaçl!os l. ·gi~lutiva$ da 
recéi l.ll. b déllpeza de carlu exerc.cio orao 
mudiflc odu em v• rtude de ~:re lit .. s u\-
tenor<~> (us cel··bres croolrto" supple-
meutnr~s!): 200·tol lhôas du fuud ,, ils-
peciaos, avplicado~ a certus se o viços 
public .. s, tuas ~Abandonados â vunta,de 
exclusiva do sobtlrano,erilo tgualmodte 
arrancados a àSt , simulacro de orça-
mo:nll gdral. • 

Eis 1188 guaiKdo o vicio de se deixar 
umK grao1f11 quantia p11ra cred• to~ sup-
plemerHaTe~, Kb~ndomtn,lo-se a voa 
di~Lrrbu t,:lll á vontade do g .. ,..;rno 
(apoiados do Sr. Xavier da Veiga). 

llton&iutulnd,, a ler: 
c 1'odu a.. g<~rautias da ordem con• 

stitucional e da ft~aaltsaçao nacional 
tinho.o strlo, ,pois, aniquiladas na admt• 
oistroçllo das 6oanças, paio regimen 
absoluto do impel'io. • 

Ora, pergunto: este quadro desola-
dor, doscripto polc> no~vel estadista, 
t~m ou nllo muitos visos de semelhança 
com n nO:Jsa actualidadtf Tem ou nllo 
muitos traços, todas a~ apparencias de 
um puiz om qui!, nllo ob-tantes 11$ cla-
mores raputÍI.IO i da tribuna, mio b'l 
eiel'cid • que se fecbe sum um grande 
d~sequtlibno no orçawento, pro llUiJo 
por credtto:~ •nppleuoentare. f Tem elle 
ou nâo roil•Çl\1.1 immmltata com o es-
tado do nua.a província, cuja r-enda 
anda ROr 2000 e tantos contos e,enCre-



........ -
tanto. d~ixa · Stl cerca de 400 cu.ntos 

"á6alld<Íoáefos em sbà atstri~\I.Í~Ó ao 
arbítrio rlo ~ovérno f · 
' O'Sr. 1Druffl'Oia'<l:-N"!o apoi~~.o. ,150 
contos,,.cu},llo .con.:·.i&pa'!'!l' .sof.a. . ··o Sr. f!', -da íM'dtta::.::..O pres1deqte 
da ~l'O'Yioêia ' pode idisp7~ d.e 151> ·co i! tos, 
dl'àttiJfóiníio-<is .:omo Julgll r mafs con· 
'feqi\!qte, o ii,ile 'qúér dlze~-como l,be 
'lprõtrte'r - . po'r d ivéraas ve'r"bas,q ~e são 
niárêá'll~s Có'mo po\iàndo 'diÍr lug·ar a 
i!rei!ití\~ · ~Uj>Jilêihentares. 7\lerp · ·li~so, 
'tem 4'h:ülit.iii, :para empreg-ai-os ~m
'tilim confó 'l!ié parecer ' 'ó~ como lhe 
àprolit'er)p ·ê~~iij.a~nto de. paisanÇts 
~ta·o' servu;a· ml~•.t'ir; tem ap~da 200 
·cutlt'o~. qe 1'que po(le dispor, tR.mbem 
êtiróo "ml!lhôr éotellder , com · apphcaçâo 
par!L õfiras ,publ,i~~. , . . 
· Aq111 1e~fi~.:Mis;S92 C?~tq~, C!JJ~ ~ls
i ribbii;lo ·é tti-ll~a do leg•Jla~or'e ílad~ 
·i'uteiril.meilt~'ão execútivol 
· O ·sr. •r."dâ. t eigjl:-.....Alem ~n even-
·toa'é'S e ,~trl':•· 
. , fi ~'!~ ).:. :~ !if qt~::...Or.. ~i ao 
"liauàl)nó de i~ ~~POFta~r,e som~a ao 
:a~b.~f(ô 'di*' a ".wi~,,r!l~~ atf~cionar
lnck~N~ifida e que tem ti.do t~lla em 
l.fee'll~r o~ 1~i~~"qúe lhe ~fio ir•ça-
ílq~ ~lo JIO~er le$1s~ativo, veremos que 
'o 1u~ú ór~m.r:uto .ft~ a,. Fe{llidad!J • 
}Jú\i'*\dO ~ à · ~m ~.r(eilo simula~ro 1 

'(Upo(tf'Yos <la t?l~nor(q) ~ · qu,e, e1p vez : il'* ~&r " lei q )le m~!f nos · recomeodu 
ao le~P,eifo e 'á gratidão de Q OliS•IS COO• 
~!#rújnÍIJ, ~rã, porveut~rl'- ~ .p,elo c n-
'frhrll>,'âq~ila que nos ~ade ·exi'or âs 
á'uàs'mals tõri'és e mais jp~t~s c~usuras. 

#)r. ·preaidellte, o meu distincto. co.l-
l~g!l quJ! iniciou o presente debate, 
aoaly.!Jando a tabQlla o. 5, que nos dá 
CO.lli4 d,a despeza realisada no exerci cio 
~e 1&~ a 1~81 , o 'confrontando-a com 
as luis de orçamento a ·que ella se 
refe_re, d~monstNU que bouve n&~e 

!;ercicjo, p,or parte do goveruo, 'V io-
~o das leis de or~.amento, nlo &6 
abrin~o ell'e creil•to$ suvplementares 
em materias para as quaes nâo•estava 
aotomado, como ·ainda excede.ndo, e 
eoormemeu~. ós cteditos aupplemen-
ta res nas verbas para aa quaes bavia 
autorisaçllo legislaün. 

E' a~aim, Sr. presidente, que, es-
tando a administração autorisada a 
gll'lltar nesse exercício, ·álein da dos-
pézll orçada,.a quantia de lOQ coritds 
de rllia pelas seguintes rubrica'S: pe$-
sóal das recebedorias. por.:entagem -a 
coilectdres e escrivães, estrad-as, pon· ws &, J}ür~~ e •mórtieaçao do enr-

,Pr,~t)fl? e pre~C's .pobres &, gMto u 
1 ,074:~~fl7 i reis . 

. O -Sr . . lk.l'mort4:~1j:stá ~o; 
o pt,:e.-id.eri~e tJ,n~a &)lto.r.i.s4~0 .pa,ra 
(azér operil.ções ílo credito, aOm de 
~t,isfazer !{S stib\'enções ás e'tradas 
de ferro. . 

O Sr. T. da j}fotta:-Sirp, 41!duún-
do-se a q!!~n.t;a .. cite 6~3:701$1 U reis 
_p.ara s~b1;~1Íção a e:itrajlas de r~rro, 
'para que 41~~ava autorjsado o governo, 
e a de 100 ,çon.tos de reis, maximo 
màr.cado ~por lei para os creditos .sup-
r.,.;lémen+•[e~ 1·elzitivos ás ruhricaa men-r,. • •;o['•"'' ' ' <>bl\ 1 , <;ióna:alls, flc;ãe ~· ~~ .reis,. quo 
a l!'4ministrA<;}Io li~~i.Vli,P!ente , gutup, 
·sem ~stàr foúto~;:isl\aa pqlâ ,lei do_ o r• 
çamento (não apofadO ,l'lo Sr. .Dt-u-
mond). ·O me,u coll~ga que iniciou o 
debate o 'demónstrou .perfeitam~nte e 
V. Exc. não c9n~guio de maneil'a al-
guma destra ir os arg.umen.&oa por <elle 
aprese.ntados. 

O Sr DrumQfld;- 0 11.rt. 2. • § 1. • 
do n .... aútoril!la'v!l o :Presidente para 
excedêr. Portantó, procedeu eJ:!l .y,ir· 
tude de d•aws.içAo legifll.ativa·. 

,O Sr. T. da MÓllQ.:-0 presidente 
tinha autori'laÇa:o para .gastll.l' ~penas 
mais '100 corit•JS de reis pel'u rubricas 

Ja .referídas. Eu estou lendo o rela· 
tor&o •• •• 

O Sr. Drumon{;I:- E para ,elevar 
outr.aa. 

O Sr. 1'. daM otta:.-En·tretanto, nA'o 
só exced_eu, .pela mane1ra ja demons• 
trada, em quantidade, C3mo ain4fa ·em 
qualídade, abrindo creditos a lpple-
mentare~. por exemplo, na verba-
pessoal da força .publlca--;-, onde houve 
um excesso de 117:968$967 reis, ex-
ce~ este que, Megundo ·a observaçto 
da directona de fazenda, se justrftca 
pelo art. 4. • n. 1 da lei 2815 e aéto 
do governo de 2'.2 de Novembro 'd-e 
1881. 

Mas, -como bem demonstrou o meu 
nobre collega da opposrçlo, e tambem 
ae deprehende da simples leitura do 
a rt citado, e>~te autori.sava o governo a 
fazer operações de credito para paga-
menh de despezas, mas nlo autorisava 
a_ exceder a despeza; uma couaa é fa~ 
zer operação de credito para pagamen-
to de uma despeza ja feita, para a qual 
o ·governo &ta autorisado, nlo tendo, 
entretanto,os fundo~ sufficielites,e outra 
é o governo abrir um credito supple-
~entar por ~ua propt ia auto. iJ ... Je ó 
porque abrir um. credito nao é pagar 
dup~za , é nutorJa&r desrza. 

" 



O Sr. Drumoncl:-0 governo estava 
autor asado a fazer ope.roÇllu ue credito 
para cubri'r o deficit \'erallcadp !lO or-
çamento ; no exércicio verúlcou-se o 
deficit, log<> .. . 

O $r. T . da M otla:- 0 governo na:o 
eatavà autor isado a fazer operaçao de 
credit<1; V . Exc. comprehende que fa-
zer operação de credito ndo é abrir 
credito suppleml!ntar. Esta v a au tot·isa-
do parn preencher o deficat que . se ve-
rifica~se e ndo par ,l abrir credi to sup-
plemenlaa· para muturia d.versa da~ con-
siguad .s em lei ou para despeza maiur 
que a especa li cada na lei. 

Da mesma maneira, Sr. presidente, 
e com a mesma vantagem, demon•1l'OU 
o meu :.aobre colle;a de bancada a Ule-
galidnde do exce:JJo de despeza cr m a 
remonta de auamaes, conservuç<>o de ar· 
r aios, forrageo; &, rubrica e~ta em qu~ 
se dco um excesso da despeza r eallsada 
sobre a orçada, de 4~:854~654. Exces-
so este, Srs., que a d rectoriu de fuzen-
da procll'rou iuutilmenle justificar, al-
legantlo a daspusiçao dus a rts. 3.• e 4.• 
dus leis ns . 2545, 27 16 o 2815. 

Inutílmente, Dll verdade, Sr. presi-
dente, porque as leis ns. 25t5 e ~716 
r oJfer etHIC u t:XerCÍCÍOS diverSOS uaquelle 
em que es>a d8!1p~za se realtbou, e a 
ultin.a, a lei n. ~815, aq uella a que 
acabo tl e ref r1r- me, autur.u , nilo cN-
dato~ suJ'plementarcs, mas opuraçllo de 
creditu. 

O~,., Drumond dá um aparta. 
O Sr T. da Motla:- Nomt na lei de 

1879, nem na le1 do 1<:!<:!0 V. Exc. en· 
contra entre as verbas para as q uaes 
á facultada a aberto r~: de credttos sut>· 
plemon ta rcs esta, á que me refiro; 
esta é a Vi!rdade. 

CtJmo, pois, Srs. vem o nobre deputa-
do argurn~ntur C•>m essa~ l~is pura JUS-
tificar ,fusvezus do exercicio de 181:10 a 
l !i8H 

O Sr·. D1·umottc.l:- Nós agora lega-
Jí,amus. 

O :!-1· T da Molla:-VV. Ex.cs. po-
derd.u legali>ar ngu•·a; mas ull" ha das-
pus:çao utsnbuwa le0isluuv,\ legali· 
sauuu essas deovezas aauda e ellas ja 
e,t!\u featas. 

O S1· . .K.twdole:-.E' inc•• ntestavel 
qu., e> te govu1 nu é um iDva, or d<>s co-
Jres publtC •s. 

O Sr. T. da M otla:-Da mesma ma-
nei. a, ua rubnca- obras autorisadas 
por le1s especJa~:.s-h•J U vo um uxcessu,-
só aqui- , dn de<pt·Z~ fixada vara a r~a
li~ada, de 1 33::Gl5$~17, ficando aS<sun 
deruonst rado que so nesta rubrica ga.s• 

• 

to u-se mais do que a som ma dos auto· 
rl!ações para tudas a.s de~pez as • em 
que e.ra.Precta'l abr1r-se ·credítos sup-
plementares: isto é,• podendo·se abrir 
creditus supplementnres para .fliversos 
ser viços até à quantia tJ ., IOO:O:JO$. ·80 
na rubrica-..bras publicas auto llisa-
das por leis especiaes.-ga~tou-se 133 
coutua e tanto. . • 

O S1·. Drumond:-Legalmente. 
O s~·. T. da . Motta: - ·De sorte quP., 

Sr. presidente, como V. i!:xc. vê, nil.o 
se re~pcita absolutamente o orçamento 
(apqiado~ da opposição)i o no>so orça-
m~ntu n~o p~sa du um couselbo dado 

. a admin•"'traçao, conselho que ella se-
guirA sa qurzar , que mutta;t .. -veze:~ pa-
rece um de alio, uma pNvocaçao fl 
administraçi\u para abu~ar, para bran~· 
por os li mge~ marcados. 

O St•. Dromond: - A r espeito .de 
obras aotori~adas em lei~ especiaes, le-
galisa·sa pedeitamente esse ex.ceFSJ, 
p•tr que as leis especiaes . forão vota-
das ~ autorisaça.o ao governo para 
operaç~o tle credito. , . 

O Sr. T. da Motta:- Mas a lei es-
pecial ~ uma autur isaÇllo, nllo impor-
ta .uma obrigat;ão ao guverno. Como, 
pois a adminbtraçllo. no us> de uma at-
tr•lluiçàu que lhe é dada dentro dos 
recursos do orcamento, s"phisma e vae 
vi •·lur a pr .. praa lei do orçamentuf 

O Sr. Drumond:-Nllu apoiado, nao 
violou a lei ~ 

O Sr. T. da M olla:- V. E xc. està 
proclamando o governo absoluto. Si 
nós estabelecemos que o governo pode 
fazer despez •S alem das forças do 
orçamento, temos de direíto e de facto 
pr .. cla m.do o poder absoluto em no5SO 
paiz. 

O S1·. X. da Veiga :-Estão inno-
vando os estylos pt~liticas, tnzmulo 
opposição a cb··Íes . de repartições c 
sus~en tandu o pre.-idente da província. 

O g, .. T. da M otta:- Sr. pre~i,Jente, 
alem destas rubricas, que ass•gnalou o 
meu nobre colleg-.t que tuicaou o debate, 
como constituiu!l" outros tantos capi• 
tulus tJe accu~ações, e accus~çõ~s jus-
tissunas, con~ra a má gestão d enussa~ 
finança•, de no~>O< negoci•1s publicos 
em geral, accusações e.tas que o nobre 
dcputatlo, dillDO r()preseutante da 
mawria, que lhe re~p.andeu, nào con-
scgu;o nllutr, outras ha, em que houve 
excessso.' congenere!',. igual mente ín-
justificaveis. 

O S'·· Severiano. de Resend,e:-Vi o· 
se num laoyrinto, ma.s m,o,trou muito 
ta leuto. 



O Sr. D,·um?tlá:- Obr·ig.ld<J. 
O Sr. T. da Motta:- E' ~A:~Sirn, Sr·. 

presideute, que uo wesuio exercício 
ainda houve exce~so d& despez11 rea-
lisada sobre a lixada. exc~ qu<1 !oi 
adillíeito por meio de . redtto sul'ple-
mentar. na rubrica- pe:soal da irut ruc-
çlo publrca. 

O St·. X. da Veiga: -Verba que 
nlo com(lt!rtava crediLo supplementar. 

OSr• t. da ,\lotta:- Verb& e$ta, 
Sr. pr111idante, na qual evidentewenta 
ogoverno nao el!t&va uutodsado vara 
abrir credrto ~upplementar. 

Pois, Sr. pre. illente, ai a~ para paga-
mento de empreg&dus l'ubl cu~, despeza 
esta que em miulla opr_uiao poda.st~r pre• 
vista com maior exa.:trdi1J, pots que o 
pestioal está cr~do _ anteriormenta á h•i 
d.e urçam.euto, st a tê p11ra eslll de>~pe:ta 
se pude abrir crtldno supplo~enU;'r e 
es.e cr·odito pudu eucuutrar J u.t.nca-
çlu nesta casa, entao, Sr. pr·e.ideuw, 
&ta assernblea demonstra qua está af-
flicta para desp"Jar-se de su .. s atrr.bur-
çõe.l e entregai-as em. holocaust•l á 
omnipotencia do execuuvu. 

Huuv11 excessos dt1 de~pezn e crt~ditos 
supplementares abt~rto:~ em murt~~ ou-
t ras vtlrbas, entro~ ellas a qut~ daz rtl-
:!peito á illumrnaçâo publica ua C!lprtal, 
crt ditu supplemeut11r e. exc~s,o. de des-
p za que nao Wrn a mrmma JUots tlcaçao, 
p 11que a despeza com a rllumm"çao 
pubtica da capitlll uão é da ordem u'a-
quellas. CUJa ~leva<?l-O ClrCUlU~tanCIAS 
imprav rstas e unpertosa:s p~e :u deter-
minar. (Apoiado~ da mmon<t). 

O Sr. Drumomt:-0 exOO<>:Jo com a 
i Iluminação da capit_al SI! explica do~~te 
mullu : eegtlDliO o cont rato ctllllbrado 
cu to o re~pecti v o emprt~zarro, o gover-
nu paga uma q uanti_a llettlrmrut~da pu r 
larnpello; e teudo stdo augmeut~odo o 
numero deste~, augrnentvU·Stl tarubam 
a de~peza. · · 

O ::;r. X. da Veiga:-E' exact11men-
to ahr que estâ toa• que~Lão ; sr a ver-
ba uao comportava eose u.ugmento de 
l~s mpeões, o govemo nao pvuia auto-
rist~l-o. 

O Sr. T. áa Motta;-V. Exc. sabe, 
Sr. yr.,~idente, que o~ credito$ ~ uyple
mentares são mt!Jtdas e:ttr~tordruarras, 
de que os parlamento:! revl!stero a lid· 
minlstraçao, afim de que e~ta nãu fique 
tlestítuid& de tnt!IO~ vara OCCOI"rtlt" âs 
circumstaucias mais ou meuos impro-
vi:~tas, que surjâo reclamaudo exptsdi-
eute prumpto. 

O Sr. J)rumond:-Quando Côr insu-
ilcieu\0 a vel"bll. 

O Sr . T. da Molla:- Mas essa insuf· 
ficieucía deve ser determinada por urna 
circumstancia qualquer, mai:~ ou menos 
imprevbta, que vâ alter.tr os serviços 
para que I'Otarno:~ verbas. 

0:~ credito:~ ex traordinarios só sllo 
j ustiflcado, , quando abertos em vista 
de uma circum.stancia inteiramente 
rortuita e que ullo p~dia ser prevista 
uo orç.~mento. 

E' est11 a distincção quo ba entre 
c r eJitos extraor d.iuarios e credito:~ ~up• 
plemontare:~, mas ambos, para se jus-
liticareru, exigem o apparec.mflnto r.le 
crr cumstancias que uao podiâo estar 
na menLe do legislador quando votou 
a lei. 

Sr:~. , o que estou dizendo não á 
meo, é o couceito dvs m .. :~ tre:; dn ma-
ter ra, t~lles uol-o ensinao em ter mos 
claros o preci:!us. 

1!:' assil~; que o distiocto economista 
Le Ruy- Buulier, em SI!U h'atado das 
sc.:rencras e das llnanças, e-xplica verfei-
tamentAI os.casos em que podem ~er jus-
tr llcal.lus os credttus supplemen taras, 
assoguaoandu ao me~m•l tempo cem tgoal 
clareza os pet·•go~ que os circumo.hio. 
Diz e~ te nota Vtol ecouomista {Lê): 

c Nesta q uestào de credltos supple· 
tn .. utares, ha tres interesses drversos 
q u .. St! deve tratar de conciliar: o in-
teresl!e puramt~nte financeiro, que con-
srst•l em prevenir os excessos de des-
p;,za~. em maroter u equrlibrto dos or-
çaruüut.Os, eru dar um caracter serio 
aus urça rneutos de prevenção; o inte-
resse ~~odmiDLSII'ativo, que quer quedes-
pt!zas urgentes, mas rmprevlJtas, ollo 
:;.,jllu t•etat•dad!ls; emfim, o interesse 
político, que exige que o regimern par-
lamentar seja sruceramente praticado e 
qui! o exam" das camaras, em materia 
de o.lesp.,zas, seja elf~ctr v o e que o ar-
botriu uos adruroístrlldOI"es não possa 
subrepticiamente vrola r as in tenções 
dos representantes do paiz. Os credr t.Os 
supplemeutares veem em geral augmen-
ta•·, à:! vezos em proporções notaveis, o 
total da$ despezll.ll do ext~rclcio; donde 
resulta que o orçamento prilnitivo, o 
q uu é ~el'iamen te estuo.lauo e votado 
pt~las camaras, torna-se quasi um or-
çamento tictlcio. E' multo limitado o 
uumt~ro dos capítulos para os quaes 
a.:onteclmeotos rmpr·evistos podem tor-
nar u.bsolutarnP.nte n~cessario um aug-
mento lmmedlato cje verba " 

o ~r . .Dr-nmona dá um aparte. 
O Sr. T. aa Motta:- O credito sup-

pleme.ntar ua França é exactawente a 
elevaç~o de uma verba votada para 
servtçu, que, pur quaesquer cir<:um-
stancras iloprevt~tas pelo l~glslalio1·, .. xr• 
gem maior despeza. Os credit.us ex-
~niOrdluarios, veto con~rarío, ~ao os 



- -
que so abrem para serviços niio pre-
vistos na lei, servaços ine~perados, em 
race de clrcum~tancias imperioillt~. A 
disllncç!o nao poJe ser uma para a 
França e outra para nw. porque é uma 
dlsllncçao schlnLtllca. e a .aaeucta ecv-
nonlica Dll Fr .. nc;a é a mesma qoe nu 
Brasil. 

O Sr. Dt-umolld:- 0 4uu nos regu-
la é a lei do 1873 o a insutlicitmcia 
das vorb•s. 

O Sr. T. da Motta:-MM a lei 
maud11 o nao on~ina; j ubet , nun docel. 

Sr. presidente, armar o poJtJr }.,g ,~
lativo ao executava da' facu.d.ade de 
abrir cre<ii to;~ suppleruontare!i para pa• 
gar empregatlov publlcos, que Ja estao 
creatlos com ordenudo11 marcado~ e 
meocaonndos na lei do orçamautu, au· 
torisar o poJor executivo a •brir crc-
tlitos supplementares p.sra tllomioação 
publica da capital, cuja despttza faz 
11tó objecto de um contrato, evidenttt· 
mente ê o poder le~;tslativo despuJar· 
se de sua~ attribuivões para deposi· 
tal· lla nas mllus do poder exucutivo. 

O Sr. Drumo11d dã um aparte. 
O Sr. T. da Motta: - Essa operaç4o 

de credit? é lJUe nao consta uum da 
tabelln e nem de documento;~ publicos, 
que tenhllo chegado á$ m10ha~ maos. 

Entrtttanl.<•, ella uão vem solver a 
difficttldade, apenas a adia E$l.a opera-
ção do cre<hto evidentem~:nte fu, feita 
para pagamento de dtll-pesa ja realiSllJa. 

Logo, esta despeoza foi alttm da lixada 
e o governo oAo estava aoLor.sado para 
faze l-a ne,sa pa• te, porque estes nAo Ziilo 
d'aquell~s ca·G;~ em que o guvoroo 
possa ter nutorisaçllo para ir alem, u4o 
sao d'uquelles em que, seguudu a 
sciencia, podem ter lugar us creJtlO$ 
supplementares, porque uâosào acuute· 
cimaotos que nAu poS:iAO ser previstos 
com exucttdllo ou que po:sslto ser ag· 
grav .. doJ por circumstancias impre-
ví.tas. 

O Sr. Drumond dá um aparte. 
O Sr. T . da J\1 otla:-0 art. 4.• da 

lei n. 2815 nllo autorisou o gover-
no a abrtr creditas supjllemeutares, 
purem sorneute a fuur operaçõe.~ para 
occorrer ao deficit; mas V ll:xc. dt2 
que essas oporaçõei de credi lu fura:o foJi-
tas para pagamento dé despezas ja rea-
ll8udas; tle sort" que enteude o nobre 
daputado que o govet·no tem o dir.,ilo 
de l'rocudea· contra a lei. ( ApoiaâU$ 
âa minoria). 

O Sr. lll . Fulgencio:-S: precisam~ 
recorrer a empr..sltmo p>ra pagar a 
illumtuaç!lo publica da capital e outros 

sorviços oodinarios, estamo3 em muito 
m1h ci rcum~tloncaas. • 

O Sr. T. da M..tla;-0 nobre depu· 
tado, ao tlbcut'S • quo~ prufdr:u uiUtDil· 
111eute subre esta me~tna mtttell:l, em 
reluçllu a taes verbas, de qu ' m11 uc-
cupu e lambam se ucllupuu o nobre de-
putado que 1ntciou o aebttte, rec •nbe-
cuu a lll .. galtde.Je de tutlus os c red110s 
supplumentar.,~ ahi abtlrto • ; rep11t io ô. 
sucledttde que elles ullo itl log.I •• avil•l, 
mas se ju~tiócavélo pelas Cl rcutnstlln· 
c1a-, que a S Exc paroJcerao imperio-
sas e 4 ue eu mostrar<! i que o nAo llilo. 

A dir<Jctoria de fazttuda obega a citar, 
para justtfh:ar de~pez l S extraordin-t· 
r tas feitots no e~erciciu de 1810 a 1881 
leis que se referem ao exercício d~ 
18i9 a 1880. Mas o que se evttlttncia.é 
que os ac.os da admintstraçlo, tambem 
mt~ucwnados na ~.abt~lla como jn~tidca· 
ti vos de$te ex~ess" de de~pcza, desam-
parados assim int~irameute das leis, 
que nllo se applicâo ao taso e nem aoto-
rtsélo credit"s supplemontares para es. 
tos vot·bas, ficao asolttd~Js e se revelao 
em toda nu<lttz de ti ua illegalidade. 

O ~r. Drumond:- Nau apoia.io, as 
prot~rt~ palavra:S da tabella explicam 
ISdU. 

O Sr. T. da Motta:- Entretanto,nem 
&llad, n .. m quaesquer outras servtram 
para V Exc. demonslrc1r a legaltdade 
dt~:Stas despezas. 

O Sr. Drumond: -Foi defeito da 
minhu in t ·ll igencte. (NliO apQiadod). 

O Sr. T. oo ,1{ otta:-PtJio o.mtra rio 
V. Exc. mostrou grande talento, m~ 
nllo lhe era pu~sivt~l just•ftcar ostes 
actos, pois que abjolutamente ndo Ulm 
j ustilh;açl'lu. 

O Sr. X. da Veiga:-V.Exc. até re-
conheceu e conla.s .. u a illug .. ltdade 
delled. 

O Sr. Drumond:- Jusliliquei-os. 
O Sr. T. da Molta:- l!:nt retanto 

Sr ·. pr<~sidante, quando a administraçll~ 
asstm se revela propensa a abum o 
estes abusos, e..tes actos contrario' 
à lei dec..arrem das proprias palavras 
do governo, manifestao-se no~ relato-
rios que nos são aqui apreseutatios c 
consthuem verdadeiras coulis·üos, nós, 
em vez de lltes in8 1girmu~ a censura 
merecida, o que fazeinos1 Augmeuta· 
mos O> CllSus em que a adamm-tr~tçAo 
pvtle al.trtr creditos sopplemtlntartls, e 
a aut.!r.umus a elevar desde ja, no 
llXttrcto o actual, de<pezas ate para 
~lgutu l!Orv iç·•~. cujas verbas no pro-
JOCiu de 01 Çttmento que discutt:nos aio 
diminuídas. 
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• • E' assim, Sr. presitlenlt>, qu.; 0 1 § 
1. • do art. 3. • se diz (/é) : 

F ica o presidente d" proviucia auto-
risado no et l!rcício de. ta lei : 

§ 1.• A abr ir crcdi tos suppleme.nta-
ro~. no caso e cum as formalidadll~ pr~· 
scriptaa uo art. 18 da lt~i n. 2314 de 11 
de J olho de 1876: ao ar t. :a. • § 2. • n. 2 
-expediente da >8Cretariu du guverno, 
papel para impre~ões; ao§ 5 • os. 3, 
5 e 6,-pessoal da~ recebedoruu, papel 
vara caderno:~ de talões etc. 

O Sr • .Drumond:-Porque Coi iosuf-
ficiente. 

O Sr. 7'. da Molla:- Sr. presidente, 
é este e:iactameute um dos u~sumptus 
em que parece que a previsão legisla-
ti'fa pod.,ria de.erro:uur com certt!.za o 
quamum da de~pfza: é uma materra 
pa~a a qual as lei.~ auteriore, oàu autr.-
r iaavlo o presidente da pruviuc a a 
abrir cr edito supplementar ; de surto 
tlue,como mu to bt!m d t~oe o roeu collc· 
ga e amigo, companheiro du baucada, o 
Sr. X da V figa, â medida quo a admi· 
oidtraçao maruft~sta iotonçll>l do exce-
der -se um daspeza~ pu· a ~~~ q unes o no 
està autor isada, a a~emblea vue par i-
passo dando maiores autur isaçõe:;. 

E' assim que, do anuo pn~sado para 
cá, OJ credito-> supplementare$, até •D· 
tio facultados no roaxiruo até à quan-
tia de l OO:Ou0$000, Cort o elevaaos a 
150:<.00$000. !!;' assim quo uiuda agora 
ee propõe o augmeoto dos caws em 
que a admiui.trúçolo poda abrir cro· 
ditos supplemeotàres. E' assrm, tlual· 
mente, Sr. pre~idente, que uma nova 
autor isaç4o é add•dona.Ju á da aberto· 
ra de credito para o pessoal de rece· 
bedorias, isto é, a de acqllisaçào de pa-
pel para caderovs de ~nlõcs. · 

Ora, até para uma dl'speza como 
esta, sem duv1da nece~~aria, porem de 
facil previ~ão para o legislador, s& 
innova nesta materia, augmentando-se · 
as autorisações dadas ao lll'esrdente da 
provincia1 

Parece-me, pois, Sr. presidente, que 
com muita rasao, n1o reconhecendo 
ucs~83 autorisações para abertura de 
c roditos supplementares-t~ u torrsações 
novas- os caracterastico~ que sào apre-
se.atados pelus m~Lre~ da ccieucia eco-
num ica e pelos cstad stas, cuu•u co nu i· 
ções que legitimem e expliquem a aber-
tura dl.lts~ creJitus, is.o é, nao descJ· 
brindo em t~daa oll:ts a ra::ao do impre-
visto da despeza calculada, eu, repeti O· 
du as palavras do meu nobre amigo e 
compHnheiro de bancada, declaro que 

uãu po;so em consciencia dar-lhos o 
meu vu to. 

Alem disso, Sr . pre•ideote, ou § 2.• 
é o guverno autur1sado a elevar desde 
ja vanas verbus da let n.27 16 rle 11>80, 
11rt . 2. • 

Estus autorisaçõos, como disse o no-
h: e duput.ado, o Sr. Dru moud, referem-
se a despezas j11 feitas. Mas, como a 
admrui$trnçãt; fez essas d~pezas, sem 
e$tar au tur.sada p .r a cllasf 

O Sr. X . da Veiga:-E' verdadl\, e 
nlo se trata ue5$e § de ap.,ruvar o~ re-
specti Vv s acto~. 

O St·. T. da M otta:-Alem Ji:<so, eu 
nlu vejo uqua formulado um pedido de 
bill dt! 1ndemnidade ; n!lu h a ab oi uta· 
mente uruu sn ti,faç~to au rntHII •S dada 
pclu guverou, que abusuu, nu curpJ lc-
gislatrvo. que >B vê d.,spujndu do . uas 
attribUÍÇÕOlS IDUIS prCCI••SUS. 

O St·. TocunliM:-Quo<l {aclum 
factum. 

O :Sr. T. da M olla:-Ndo vejo aio-
da, Sr. presiucnte, explroadas as ra· 
sões pelas q unes se der um o~ses t-xces• 
sos de dt~sptzas. 

Por cunst-guinte, não podendo de ao-
te-mio absolver o S••Vt:r no ... 

O St·. Drumund:-0 governo uão 
está criminoso. 

O St•. T . da .lf olla:-Crime pratica 
o governo serul're que procedo eoutra 
a Ie:,· o gJveruo nu,te p• nto está nas 
cund ções do qualquer partrcular, proce-
der contra a le. é criml', e uóJ estaruos 
ptla mesma lei e pblu vut,, de nossos 
concidat! llus cullucadlS aqui na quali -
dade de ju1zes du governo. 

Nao estando infurmudu das raFôes 
pod~Nsas pelas quatJs o governo dei-
xuu de ••bservar a lo.ll , turnallllu·se, pur-
tnuto, criminoso, nao posso concorrer 
com o meo voto pura essa absolvição 
plena .... 

O Sr. D1·umond:-Eu ja expliquei 
com os factos da Januarin. 

O Sr. T . d-a Motta .... que o nobre 
deput:ldo quer dar-lhe. 

Alem disso, Sr. presidente, contem o 
art. 3 • ainda um uutr o graotle dtJfei -
lo, em minha upiniao, dt>lello que foi 
tambtun as:<igualadu polv meu ~tm go e 
correlrgionarro, Sr. X11vier da Veiga; 
ó o de duixar os 15U:0:>0$000, en1 que 
sdo fixadus os cred1tus •U pplem.,uta-
res, iuterramcut.e 11banal unados, , li• 
tregucs, em sua disLrr b·tiÇllu p- !as di-
versas r ubricas dos mesmos Cl'll·htvs, an 
nrbitrio da administràçãu; de m .... v ,.u .. 
o govern .. p •de gu.tur, como di:~:Se S. 
Ex c .. os 150:000$000 a proposito de 



uma só das rubricas.: pode assim des-
pender a Ínlos cheias, e.banja,r em 
qu.ulquer dessas rubricas, de tal forma, 
que e:~11e esbanJamento iodo prejudicar 
a outras rubricas, a conaequeocu& será 
v:r elle para o anno pedir, como ago-
ra, a 'elevaçao de certas e determina-
das verbas, e em ult·mo re'ultndo te· 
remos o me:~mo Cacto lastimavel, para 
o qual o nobre deputado, não . achando 
d".feza, procura uma sim1Jles justifica-
tiva:-ja sao despezas feitas . 

Srs., a que fi<~&remos nós re.duzido!, 
si o governo puder, em qualqut~r ver-
ba, mesmo naquellas cuja prev i,;ilo le-
gblativa é mais (acil, ga~tar alem do 
Iludo .e depo.a dizer-oos:-vl)tai o aug-
mento dellde ja, porque ja 11% a despe:r.at 

Fic<lrà iot.,iramente in utili:~ada a ' 
nossa mais imporiante attribuiçilo, 
qual a de fixar a recetta " despeu 
publicas. 

Sr. presidente, tendo promeUido nilo 
me alopgar nas consi•lerações que ti-
nha a fater, e devendo r<!lponder ao 
nobre deputado residen«e na ltabi ra, 
que Callou ultimamente subre o as-
au rnpto, pa•Sirel a acompanhar u pon-
derações de S. E:r.c., deixando de parte 
outt;!'S observaçÕ+tS que me suggere o 
art 3. • do projeoto. 

O ~r. Severiano de Resende:-Tem 
discutid .• brilhaoterntlnta (apu.iados). 

O Sr. T. da M otta:-0 n.rbre de-
putado, a quem me retiro, com"çou cun-
·vindo com o meu nobre collaga da op-
postçl\0 em que, Del verdade, a muito 
pouco ou a nada ficaria reduzi,la a 
nossa attribuiçâo, de fixar a receita e 
desveza publicas, si nao fos~e acompa-
n.bada do dirdto de fi -calisaçilo para 
por maio della ver.ficann• s si o i O· 
vernll pr,cura conformar-se com as 
determinações legialativall ou si, pelo 
contrario, abusar, fa:r.endo de, pe1.as para 
u quaed nilo e. tà autori.ado. 

Eu nA o esperava ou v1r, enunciado 
pelo nobre deputado, outro mudo de 
pensar. 

Entretanto, a casa vio que a propo-
sito de varias tlespez:as, S. Ex c., apesar 
de sua intelligencia tao lucída. não 
encontrou meto~ de lf•galiSal-as, li-
mit.ando-~o a d zer que o governo 
nllo po•lia ficar manieta•1u, que ttnb~ o 
dír tlito de gastar mais e mesm·• de n o-
lar a lei, quando ao~ circumdtancí~s o 
exigissem. 

O Sr. Drumond:-Sern duvida. 
O Sr. T. da M Ô.Cta:- Ora, Sr. pre-

aid,nte, ai o governo tem o direito 
• 

. ' 
de viola~ a le,i , quandQ ~.m . lhe pare-, . ..: . cer .. ... 

O Sr. Drtmlotw:....:Qaando benÍ ' lhe 
P!lrecer, nao, qua'ndo 11rífi1o .~elas'cir-
cumsulnc 11-s. . 

O Sr. T , da Motla:~Ma~ .qu~m é o 
juiz das circumstancia~ t .E' o·prqp,rio 
governo; de sorte que ellé póde,vjolar 
a lei e depois declarar que roi levado 
a assim proceder em virtude de cir-
cutUstancias jmperittSai por e.ll~.mesrno· 
apreciudas, e que o·aeo prodedlmento 
era o unico uioio qui{t inba para sah1r 
de difibul•(ades alt~ io;~upàra!e.is. 

O ~r. lJI"umolld:.- . A. assern,blea é 
quem julga da procedeocia .dessas cir-
cum~taoclas. 

O Sr. T. da MoUa:- Srs., ·o go-
verno nilo pJde,. em ca~o algum, violar 
a lei. E' um principio constitúoiooal, 
um principio de direito Jlublico, que 
me adm1ra ver conttJstado' ~or um li• 
beral,-:tue. o cidadão podê faier· tu'do 
quanto a lei nllll prohtb~. m.~~,. o go-
verno só pode faZ!lr o •.qutt á ,positiva-
mente determinado na lei- . ,, 

O Sr. X . da Veiga:..;.E' dogma. 
O Sr. T. ela Mc!tta:-K' dognta da 

scieucia p •li!ica mnderna, (lrinclpio 
que só pa4o ser contestado, e nao de 
boa fé. na !I'urquia, na Russia óu em 
qual,qucr desses pai:r.~ da me!ma or-
dem, onoJe atada se admitte a omnipo-
tencia do governo; mas não naquelles 
em que, como no {10<~-<0, a íón«Í de 
todos us poderes é o povo, em que a 
origem da autoriliade c"ns,iLu1da é 
a d~egaçlo naciond e em que,. ·por 

· cunsequencia, só po•le essa autorh!ade 
exercitar-se pel~o rorma estab4tleoida 
nas le:a. 

Disse o nobre deputado que em an-
D.Od anteriores nunca ss agt tou dis-
CIIsslo n~ta casa sobre credito.a sup-
pl.,meotares e ·excesso de verbas, plir&-
cendo as-im extranhar .... 

O Sr. Drumond:- Ao contrario, 
aprecio. 

O Sr. T. da M otta .. que "J iessemos 
agora estabelecer exume _s!J~re ~le as-
sump~o. St &>'Sim proced!!ID03,~r~ ..• é p, "•r-
que eutendemos que n~o ha outro as-
sumpto que o sobrepuje em importao• 
cia e que muis deva prend11r a nossa 
attençilo (apoiado. do Sr. Drumond); 
que nonbum mais de pert{) íntares:sa 
no pvv, , puís que diz respeito nAo :;ó â 
sua propriedade a ao modo porque é 
governado, como a1oda ao1 benalicio; 
que elle .pude eape,ra r d~ Esta.rlo. 

Entendo q11e com esta observaçl"o o 
nobre deputado fez u_m grande elogio, o 



maior ponivei, à anemblen nctual. Si 
u iegisia\ura.s passadu têm delxaio de 
entrar no exame minucioso e r lgoro.•o 
d.e mataria t!o importante, parece, e. 
devemos e~perar. Ql\e d'aqul ern diante 
éllu mudarlo Inteiramente de systen1a. 

Em ~~egulda disse o nobre deputado 
que nlo é só o partido liberal e sim 
t.ambem o partido "conservador que se 
tem asslgnalado pela facilidade em abrir 
credltos supplementere~, ultrapassando 
o~ limites legaes; que o abuso, emftm, 
\em partido de ambos os lados. 

O Sr • .Drumond:~Sem duvida. 
O Sr. T. da Motta: - Sr. presidente, a 

eMcassez do tempo rillo permitte, nem o 
estudo que fiz sobre a mataria foi te.o 
amplo e complet.u, que me habilite a 
deaenrolar ag<>ra o quadro comparativo 
das leis do orçament.u e dos craditos sup-
plementares da sltu!!Çi o conservadora e 
da situaçlo actual. 

Sei perfeitamente que nas si tuações 
C~>nserndoras tambem havia a facul-
dade para o gonrno de abrir credito:~ 
su pplemeotares. • 

O Sr. Drumond:- Havla abusos tem-
bem. 

O Sr. T. da Motta:- Nio fallo contra 
esta faculdade em garal, porque os era-
ditos supplemeQtar:es constituem uma 
neces.idade e estilo adrnittidos em todos 
os paizes regidos pelo systema repre-
sentativo: 

O Sr. Patx<fo:-Eal•certos casos é uma 
necessidade. 

O Sr. X. da Veiga :-Mas querem fa~ 
r.er da excepçllo a regra. 

O Sr. T.da Moftn:'-Constituern.como 
dizia. uma necessidade, porque, a nao 
serem elles, a administraçllo se . veria 
manietada em frilnte de dllllculdatles e 
aem meios para resol vel-as; nias uoto 
que do anno passado,para cA houve éx· 
traordina• io augmento. O governo es-
tiva autor lsado a despender 100 contos 
de reis. e agora, no exercício para que 
IJglslamos, bem como naq uelle em q u.e 
estamos, tem a faculdade de despender 
150 contos. 

Addicione·se a isto, como ja o demons-
trei, que o governo no exerclcio de hs80 
a 1881 excedeo essa autorisaçilo em 
330 e tantos contos, e concluir-se·ha, 
Sr. presidente., que, augmentando-se o 
quantum da autorisaçllo e o numero das 
r ubricas, nas quaes o governo pode des-
pen<ler mais, e continuando elle alem 
d'iaso a praticar excessos desta ordem, 
fica perfeitamente confirmada a asser-
çllo do meu nobre c.oJ lega do opposiçilo, 
Isto é. que a tendencia do governo é 
abusar e qu~ a pr~sente sltuaçilo real-
mente se assrgoala pela prepotencia do 
governo, pelo seo excesliO em gasta r e 
pela' facilidade da assemblea em con-
ceaer. 

O ~r. Pai:k40 : - Note que 8'rau de 

pnrle desse augmento procede do cata-
clysma que h ou v e na provlneia. 

u Sr. X. da Veiga :- Qual foi f 
O Sr. Pafa;tJo : - Direi am tampo. • 

O St·. T . da M otta : - Nilo posso res· 
ponder ao meu collega, porque nllo vejo 
mencionado na tabella,com que se pro-
cu rOL justificar os creditas em questlo, 
catacly~mll algum, O que, entretanto, 
varec~:, em vista dellas, é que houve 
muitos cataclysmas. porque muitas sllo 
as verbas em que houn exceuo de des-
peza ; mu, como o nobre deputado pro-
mette -explicar, esperemos. 

011188 em seguida o nobre depu lado, 
pu~ando a tornar em consideraçllo as 
ob$ervações do Sr X. da Veiga, que logo 
na pr·lmelra r·ubroca sobre que falloll 
eslO' meu diga? collega.-obras publicas, 
S. Ex. nllo vra realmente nas leis cita:. 
da9 autorisaçlio para o excesso ahi rea-
lumdo de 13:! contos e tanto ; mas que 
tlnham-.1e dado circumstanci a~. em • ir-
tulle das q uaes o governo fOra forçado a 
augmeotar a despeza com .e~se ramo do 
serviço publi\o alem da quantia para 
que e~tava autori~ado. 

Ainda entAo repe,io o nobre deputado 
a HUa phrase predílecta :-que em mui-
tas clrcumstancias o governo pode vio-
lnr a lei ; phrase essa que proclama ao 
mesmo tempo dous fnctos tristlssimos"-
a omnlpotencia, a infalibilidade do po-
der executivo e nos.•a incapacidade. 

u Sr. Severtano de Resende : - E' dis-
cípulo do Sr. Silveira Martins : o poder 
é o poder. 

O Sr. T. da Motta:-Disse ainda o no-
bre deputado, p1·ocurando ju~tlflcar a 
olevuçlio de verba proposta na 2 • parle 
do art. 3. •, deslle ja, quo a raslio geral 
dessa elevação esta na insumclenciu das 
verbas votadas pela lei em vogar, o que 
é conseq uencia da lmperfelçlo de nossos 
orçamentos. 

Sr. presidente, esta censura dirigida 
por S. Ex. a legi8latura finda nllo parece 
proce,lente; eu tomo a defeza dessa le-
gislatura. a qual nlio tive, como S. Ex. 
lttve, a honra de pertencer. Mas eu ve~o 
excesso tle despezu em verbas para as 
quaes parece-me evidente ~ue a legisla-
tura passada votou quantia autllciente. 

O Sr. Drumoncl:-Si houve exce!-
so, é por.:Jue foram insufficoentes. 

O S1·. T. d{l Motta:-Eu entendo 
que as quantias votadas no orçamento 
vigente s~o sufficiontes; a nssemblea 
ps•~ada, para o calculo de mu1tas,teve 
fundllrneuto~ positivos, dados muitu se-
guros; cumo, por exemplo, para illu-
minuçllo publica e outra'!!. 

Alum disso, nao tt~rn aintla proce· 
deoc1a a defeza do n11bre dopulado 
ao guvorno, pela seguinte ra-llu: puJ.,. 
se augmento de verba, desde ja, para 
algumas deal'~za~, pari\ as ctuaQs e~ta 



assemblea votou iliminuiÇão no rro-
joct., em discussão. 

Ora, si a asst~mblea votou diminuiçAo 
de~~as verbu parao exaro• cio vJollour·o, 
eTJ4entemeute O fez por euteuder que 
eram excessius Como,p•lis, ha rio hoje 
incuhereotemeote votar a elovaÇAo de 
credho de~de ja para aB me'sma:~ ~ 

O Sr. Drumonà:- E' para pagamen-
to de de~p~zas ju. feitas. _ 

O Sr. X da Veiga:- VV. Excs. p&-
dem "no projecto quo se discuto eleva· 
çllu de credito para o expediente da 
~ocretu.ria do go~veroo; entretanto, vo-
taram a emenda da oppus1çllo reduziu-
do aqoella verba. 

O Sr • .Dr umoncl:- Eu, nllo; ja ex-
plíq uei-me. 

O Sr. T . da Motta:-V. Exo. por 
est!l forma p11dc1 explicar-se, j ust•li-
car•se. m.as faz uma accu:111ÇA9 tre• 
monda á assemblea provincial. V. Exc. 
l imita-se a dizer que oao vut •1U pela 
reducçllo, entretanto que a reducçllo 
foi votada; lugo V. Exc. cen1nra nao 
só a assembl.,a, como a propr•a com· 
missao de que faz parte. 

Em seguida, disse o nobre deputado 
que, C(lmquanto as ob,ervaçõl!ll feitas 
pela directoria de fazenda, procurando 
justificar.• o excesso de de~peza co1n a 
forÇII publica pelo art. 4.• n. 1 da lei 
n. 2815 ; rem•11•ta de animaes, cunser-
vaçao de arreio~, com o d• ~pn~to nos 
arts 3. • e 4.• du.a leis ns. 2545, 2716 e 
2~15; nllo tivessem na opinião de S. 
Exc. o presttmo de legali:111r essas des, 
.p~us, entret.1nto eUas se ju.tili.:avam, 
pois que t1nb11m s .do Saldadad com a 
operação de credito de 300 contos, rea-
li~ada pelo g .. verdo da província com o 
b~nco do Brasil para cobrir o def!cit. 

Ora, Sr. presJdunte, e~ta tra.nsacçilo 
do governo c .. m o b11nco do Br .1oil mlo 
pude absolutamente justitlcar os ex..:es-
sos a que me reíen. Essa tran:<acçdo 
foi Cei ta para pagamento de despezas 
ja realbadas; mas a questão é que o go· 
verno nllo podia fazer essas da.pezu.s. 

E porque oao podia? Porque uào es· 
ta v a autorisado pu r lei. 

Dls>e o nobre deputado que o ex- · 
cesso com remonta d .. animaes se jus-
tifica ~las leis citadas, que eleva •·ão 
p .r tlu •• s vezus a nrba, ch~gamlo clla 
.u legalisar-so a 44:00U$000. 

Sr. presidente, o meu e<•llega, Sr. 
Vei~a, dt~moo~t•·ou caballoente que as 
lt:i • c1tadas não se referem ao exercício 
em ·que houve esse excesso. 

Alem disso, C91"1\0 o proprio nobre 

tleputado reconheeeu,_ essas l~>i.s ullo lo-
var.tm 1\SS~ verba a mai~ 41:000$:000 u. 

Mas, .o e.xCt~:~s.o qqe coint.. da~ta&t~lla. . 
o. 5, Sr. pr&sir.leo \o, é 4e 48 oon~p:1 e 
tilD~II. 

• • o , • ' De sorte ql\e, ainda quando pre'!llle· , 
casse a .a.rgup~enta_çllo "do n!lbre depu· 
tado, ftca vll'o !linda· sem j uti(JCat\va , 
cerca de 4:800$ reis, r.le exce~sg de. dos· 
pez~. Mas nem nes,ta pari9 'su~ · ar·': 
gumeotaçâo prevalece, porg_ue., como 
ja. ficou:. demonstrado e we ,P,are~o· é vi- · 
dunte, as leis por S. Exc. ci (~a&!l: Jafe· 
rem-se aos exercicjos de 18&0 a t_ss1: 

D•sse 9 nobre deputjido, V(;ltaôdo a · 
tr;t.tu.r do. ou.,tro . ex.cessp men..:iàuado, 
pelo meu y,obre collega da .oppo~•ç-ilo· e 
procurando j uat•fical-o, que o~· · · · :"~· 
117:1:16!)$967, g"stus . d~ 01aj.s CJ•m a 
força publ1ca, ~e justifis:avao com os 
acontec1menLos d~ Jaouaria. 

Que ntro 8e Jegalisavllo, S. É:a;c. o' 
re~nheceu ainda~ mas ~<ffirmou "qu.é j ! 
J~suüçav4o em VJrtud~-Qessas aCJI!l~· 
Cimentos, que aml\aç~vão, aq11-ellas pa-· 
raguni e até a província, segundo d1ll88 
o n~bre ~eputado, e que forÇIIrllo o.go• 
r.erno a chall!ar ·a serviço a gl.\l! rda n~ 
cwnal, su,pp•Jn~o que da capit.al,.pJ!; 
ter manJudo. para 11- . Jlinll~ria, COI!l 
gran•les, de.sp~zas de ~iag?ro, estlld~· ~; •. 
a ~o• ça publ!~ aq~1 exr. tarlll( 0 • p~Pf.: 
&SSIID a enga~ar .mato r num~ro,~e pa~~ 
nos do que 8t!rta necessanu eni c:tr-
cu mstan..:ias uonnaes. • · ·: -

Sr •. preshlunte, us acontecimentós da· 
Januaria uãn tiverao lugar no duminíf 
da le! do orçamento de 181:!0 a 1881 • 

OS'·· X. ela. Veiga:-:-Começarao'em 
Jaue1ro de 1879. ' 

O Sr. 'T. da .llfotta~-Ju•tament~·. 
Porta.ni.o, e llu~ não podem npÍicar o 
acgmentu de despeza reali~ado no exer• 
cícw de }g80 a Il!IH. 

De1xo de fazer con•ideraçõés impor-
tantes, que suggere o facto narraqo 
pelo nobre deputado, o de ter sido ,cba-
m .. da a serv1ço a 1r11arda riacionjll desta 
capit<ll. · · • 
. O $t·. !C· d4 Veiga:-A guarda n~

c•onal for. chamada pa,ra Íll%er o serv~ço 
da guarnrçao da cap1tal mas note-se 
Q.Ut1 fui paga peh1s c••fres' gerués. , 

O Sr. T . da Motta:- Kntão, mesmo 
por essa ra·llo, ntlu pod .. o f<tctu adduzi· 
110 jll$ttficar o augmouto de de,p~u 
palu cofru provinciaL 

Como _di 7.ia, deiio de fazer conside· 
rações que me suggore a mataria, por 
extJmplo : que l\ guar!la naci9na!: !'~o 
pod1a ser ch~mada a serviÇ;9 a propo1.i.· 
to dos factl!s llue ~ ~vao_QI\ Jaq\l~!a. 

• 

• 



• 
O alttmo es.~,so • que• se ruferio o 

meu 'nobt-e eullega de opposiçlo e que 
o nobre deputado residente na ht.btn. 
procurou, ulo legali~r. porem jusu6-
C!lr, diz: re~peito á verba-obra~ pu-
bliuu. . • 

l>isse o nobre aepntario que este ex· 
ce!IIO se ellpltea pela {acUidade com 
que a-s auembleu pasnda~ votarllo 
lets avulsas, autorisando o governo n 
tsz:or rletper.u por eaa 'l'oll'b~&. 

Ja t i '1'8, porem, coccasillo de dizen, que 
a de{en de S." Exc. é improced11nt~ . 
ne:~te'como DO!I dernai" pontua, porque 
p~1·te de um pr.ncipio intei ra'!leu1o 
tlil$.-que o pre"idente po:1 .. fazer ma;s 
rio que aquillo para qn'l está autorisa-
do .por let. 

A defeu' nllo tem pcocedencia aio· 
da, porque esta' leia avuba:~ •l u facul-
t&ttnl e o pnlllideute olu pule usar 
do f'aC'Illd&d!!s 11aquellea pontua eln que 
h a lei prohtbiti v a. Ora, 81 a lei d<> 
urÇJtmernu nlo 'dA ao g .. verno muis du 
200:000$ r•. para obras publicas, e ai 
uóa•ut.oriaamu" em le;s avul~as o go· 
ver-no a despender até 300:000$000 
co1o e~saa obra"• evideutemento de'f'e 
elle parar no pon o eto que lhe C~ lle .:u· 
rem Oi meios.•Ma-s entend11r que a 11m · 
pies autoris~&Çio para despender co1n 
outro~s obra•, · alem d'8.1Sa.•, p ode de'-
truir o preceito po"ittvo que lhe unpGe 
a obrigaç&o de nt.<> gas~r ma:s d'a: 
quillo para que està autunsadu pela let 
do o:·çamentu, é o qut~ de m .d<> ne-
nb um se ~ooJe j uatilic~&r. 
· Cuneluio o nobre deputado occupan· 
doJ-al c-1m a verba-expedientt~ da se· 
crl)taria do governo, para a qulll su pro-
p/JII tambem nu § ::!.• do art. 3:• um 
augmento, de3de J&, e procurOU.JUStt· 

·ficar e$ tU augmt~nto de despez ·, dtzt~ndo 
que es~11va reconhecido que a vurba 
votatla para o uercicio vigente ba· 
Yia sido ioauflicieote. 

Ora, Sr. presidente, isto é dar por 
pr<>'f'.ado justamente aquillo que ae 
quer pronr l 

Para nc» podermos votar e~te aug· 
manto de verba, seria necessario que 
ae nos de1no~Htrasae a insuflicieocia da 
verba no actual e"Xercicio, e S. l!:xc. 
uem .equer toenctooou as rasõea que 
dt~tórminao esta in~uflicienc· a. 

Aluda, a prov~.~sito du que dts~e o meo 
nobre collegêi de uppo;içau, sobre a ID· 
cohurencta da a~sembl~;~a votar e'Ste 
augmooto de verba desde ja, quaodú 
acaba de diminuir para o exercicio Cu-
toro a quota proposta no project.o, 

· ~ o qobre del'utado residepto na 

l tabira que esse faêto da dimlnuiçlo 
era ra.sllo mais Ítlr te para se augmen-
h r d~~de ja a verba. 

PerJoe o colore deputado, si ttlo puJe 
comprehender bem o seo pellllamt:nto. 

Si S. Exc. queria assim expresur a 
idea de que, tendo-se diminuído no 
Ot'Çameotu vigente a verba '"des tinada 
para este serviço, ê (>O'Iivel maior 
deficit no exercício futuro, esto 8ao 
modo de pensar vai intei~amente con-
tra 11110 ~ó os mdti vos ponderuaoa que 
devum determinar. a assemblea a ullo 
votar quantia mai<Jr, nem menor, para 
serviço algum, do que a calculada com 
base~ Feguras, como sufliciento,mas ain-
dw. s.Ex. proclama de modo term nante a 
inuliltdadeda lei du orçatueJto,pois que 
e. tabelece .a theoria de que o legis· 
lador pode vutar ·quantia insufficieote 
para qualquer serviço, dosde que o go-
verno tenha autorisaçlo para lançar 
mllo do grande meio dos credites snp· 
plemeo tares 

Sr. pre~idente; tenho por esta for· 
ma demon9trado que a oppo;lç.lo nao 
pode concordar com as novas autorisa· 
çõtts que se quer oJar ao gonrno, e 
isto por duas rasões: a primeira é nao 
julgar sua necesatdade provuda, a se-
gunda é que, si ao passo que o governo 
for abusando, DÓ$ Corm•lS nos eoCr11que-
cendo e abrindo mAot de nossas prerog.a-
ttva~.o p IVO, que ja perdeo a fé DOS 00. 
meus e nllo crê no presente da patria , 
um puuco, tempo sorâ levado a perder 
t11mbem a fé nas instituiçõa.s e a de.~croJr 
do ~eo !uturo. ( M uiJo bem; muito bem~ 

E' apo:ada e outra conjunctamente 
em di~cusslo a seg11inte 

Ememla. 
No § l. • supprimao-se as palovras-·§ 

2.• n. 2 - expedtente da secretaria do 
governo e papel para impressao. 

Substitua-se o algarismcf 150:000$ 
pelo de I 00$. 

Accrescente-se depois da palavra cre-
di to o segninte: - nao podendo em caso 
algum elevar a despeza alem de 40 % 
da quantia consignada em cada verba. 

Sala das sessõe~, 16 de Outubro de 
1882.- .X. da Veiga. 

O 8r. H. 8alee1 (Nao temos o 
sou discurs")· · 

(O Sr. B de Oorumatu.tel deia:a a 
cadeira da presidt~tcia , que 4 occupa-
da pelo Sr. vice presidtllte). 

O 8r. Daruode Coromsn-
del: - Sr. presidente. bllm roj . q .t" a 
casa está ·anciosa por To ta r o art. 3. • 
do projecto em d iscntsd~, e na n rda. 



A~~ .<t. E fi. 

de urge que o faça em bem dos inte-
resses da província. 

Mas, Srs., nao· tenho remedio se 
ntlo tomar por ~lguns momento~ a at-
t ençao dos muus collegas, p'ara dar 
resposta a um apart:) do Sr. X. da 
Vetga, que é a repetiçlto daquillo que 
um milhlio de vezes dtSS9 em seu jttr· 
nal; islo é: qüe tioha havido tli$sipa-
çlio dos dinheiros publicos, por occasrao 
da 1 ecepçllo de SS Magestades Impe-
r iaes ne$ta capital. 

O Sr. X, da Veiga:- Apoiado. 
O Sr. B. de Ooromandel:-Como fui 

eu quem teve a houra de' receber a 
SS. Mage. tades Imperiaes, na qualida-
de de prusidente desta província, desa-
fio o nobre deputado a vir provar essa 
dissrpaçlio, porque estou prompto para 
em todu e qualquer tempo discutir mi-
nha administraçllo. 

Dtssi paçõlo em que1 
Os preJios publicos da capital esta-

vão iodecdntes, o palacio não era uma 
casa propril\ pa ra receber a um som• 
pies pr~stdente de pr.ovincia, quanto 
mais a SS. Magesladt!s Imperraes. Com 
isto fui prectso dt!speuder-se oAo pe· 
queoas quantias. 0$ outro$ e~tab,Jiect
mento$ publicas, o ho~pttal da miseri-
corJia, o quartel do corpo de policta, 
as rua:~ da ctdade,' tudo, ::irs , dependia 
de coucertus, do decoração, despezas 
que se não fazia cotr. pouco dinheiro, 

As o~tradas da província, se npre 
ro~ins, o presidente na,, devia duixd-as 
em estado de fazerem perigar a exis-
tencia preciosa de SS. Magestades; o 
presidenta da província t·nha " rog .. ro· 
so dever de mandar concertar essas 
e~tradas e, havendo urgeocia, não po-
dta fazel-o com pouco dinheiro. 

Ern que houve dissipação f! 
Da recepção nos diversos lugares da 

provrncia, por onde pa~ararn SS. Ma-
gastadas l mperiaes, foram 'lncarregadas 
commissões de homens Cora de t .. da ex-
cepçll.o; o presidente não se ddxou le-
var por espiri to partidario na nomea-
ção de ta&! comm is. ões, escolheu ho-
mens de ambos os partidos, indistin-
ctamente, homens de uma reputação 
illibada, incapazes de se locupletarem 
â cu~ta das migalhas do governo. 
(Apviaàos). 

Onde essa dissipação?! 
O Sr. X. da Veiga:- Em muitos 

pontos. 
O Sr. Bar® de 001'0mamlll:- Em· 

pr asn o nubre dE>putado pa ra provar. 
O pobre dei~tado em seu jornal a-

Provincia-~isse muitas vezes que se 
h a via duspendido 600:000$000, quimdo 
das tabellas da di rectnria du 'Iazenda 
e do r elatorio do E;tm. Sr. Dr. Tb.eo-
phrlo Oltoni (ljlDSta, e isto n11o é . conje· 
ClUra.l, os algari~mos úllam alto, que 
a despeza da recepçao imperial impor-
tou em 440:000$., inclu ndo-:se concer-
tos do palacro, do quartel do policia, 
decoraçllo e limpeza da sé de M.1rian-
na, compra de paramentos para ella, 
concerto do palacio do Bispo, l •mpeza 
das ruas da capital, auxilio ao hospi-
tal da misericurdia, pontes e estradas; 
beneficios que ahi tlcarllo;com tutlo isto 
despendeo-se apenas 440:000$000, o 
clama se-flisperdtcio!l 

Devia o presidtmte ·da pro v incia do~i
xar a >é uo .estado em q Uti s" ach~~>va, 
paru ahi celebrarem-se os offic1os tlivi· 
no~ pur occasião da ~emana santa, 
quando SS. Mage~ta.tes haviam mani-
Cestad" daseju~ de ass .stirem á~ ~olem
ntda,fes da 3emana santa em Marianua?! 

Si o nobre ddputado ~ontende que po-
dia assim procerlt·r , eu entond(l de um 
m:>do muito drfft~rente; eu julgo que 
satisfiz a e -pect•1tiv>1, a vortta,te dots 
meu~ com,.ruvinciatii•S (apoüuios da 
maio1'ia), evitaudu tjUtl a l'rovi ucia ti-
ze~·e uou fi~t~cn, receben•io ruenns con-
dignamente a SS. Mng .. starfe•,que P"la 
primeira vez honravao a uo>sa ca11ital 
cum uma vi~tta. (Apoiados; muito 
bem). 

gu protesto, pois. contra o aparte uo 
nobre deputado, protesto contra o que 
disserllo os jornaes conserva•lores quan-
to á dissipação dos dJDbeiros publicos. 
Dom fio o nobre deputado a vir d.a tri-
buna provar essa dissipação, estou prom-
pto para a discussão. 

O Sr. X.cta Vetga:- Eu tambem estou 
prom;:to. 

O Sr. Ba•·ão de C01·omandel :-Hel de 
provar que houve grande economia. 

O Sr. X. da Veiga:-Houve grande 
dissipaçilo. 

O Sr. Ba.t·ão de Coromandel :- Nilo 
houve tal; isso é bom de dizer-se, ma11 
o nobre deputado nunca provou, nom 
ba de provar. 

o Sr. X . da V~lga:-Deem-me os do· 
aumentos que requeri , e eu provarei 
que houve esbanjamento e até má fê. 

O Sr • .Barão de Coromandel:-Empra-
so-o a vir provar o que avança: é tem-
po de liquidarmos isso. 

O Sr. X da Vtiga:-E~tá nas mllos de 
V. Exc.; veohllo os do.:mentos offlclaes, 
que eu me comprometto a provar. 

O Sr. Bar4o de Ooromamlel:- lliSO 
silo meras alleg11ções, sem fundamento, 
mero desejtJ de accusar, sem h&S4), 

• 
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Si o nobre députado entende que as 
diyerau commis'iies uomeada11 pela 
presidencia dt. provi.ocia para fazerem 
a recepç&o· imperial eram capa~es de 
locupleurem-se de migalhas da pt:<r 
v htcl&, v à a accusaçllo a essas com mis-
sões. . 

O Sr. X. àa Veiga:- Sem duvid11. 
O Sr. Bar(i() de Corom4ndel:-Mas 

o pr~idente da província nllo podia 
proceder de outro modo; nllo havia de 
t·eceber SS. MM. lmperiaes temo qual-
quer hospede; era preciso provar que 
o. provinei& da Minas tem brios, brios 
que o presidente tinha obrigaçât) de 
resreitar. 

'Ienbo concluído. (Muito bem). 
O 8r. Xavie r da V e lga a 

(~ao temos o seo discur;~o). 
Ningueu. mais pedindo a palavra, 

eocerra-sa a discus~ao e é approvado o 
art. 3. • 

Seguindo-se a votaç4o da emenda, é 
approvada uoicamen~ a uHima pa.rte, 
começando pela palavra-accre.:~cenie· 
ao- até o fim. sen,do rejeiladas a, ou-
tras partes. 

Ftot. adiada pela hora a discu~sll•J do.s 
outros arii~tos. 

2 • PARTE DA ORDEY Dl) DIA. 
Prolongamenü> da$ e1trada$ Leopol-

áUw e Ptau. 
O Sr. Santa Cecilia requer e obtem 

pre!erencia para a discussao dos proje-
ctO$ ns. 240 e 2i6, cnm os resp~cti v o~ 
parecer e voto em sepurado, que traUio 
d'edta mataria. 

Entrclo, portanto,em 2. • discus.<!o Ol 
referidos projectos, parecer e voto em 
bCparado. 

O 8r. 8an t.a Cecllla:-Sr. 
presidente, vencida a ioopportunidade 
da apresentação de um requerimento em 
uma das sessões pa~adas, volto agora 
à tribuna para reproduzir esse reque-
rimento. 

Como V. Exc. sabe, no seio das com· 
missõu suscitrJu-se duvidas sobre as 
questões que dizem respeito às compa· 
nhias Leopoldina e Piau, que preten-
dem privilegio e garantia du j uros para 
prolongarem seus trilhos até á cidade 
da Poute Nova. 

Nestas circumstancias, ou e alguns 
collogas entendemos que a questão 
d ~ve aer re.olvida depois de estudos 
mais completos e miuuciusos. 

Neste sentido, offoreço um requeri-
monto. 

E' apoiado e posto em discussl o o se-
suinto-

Requ~rimenlo. 
Requeiro o adiamento da dt.cussão 

dos prujectos n.s. 240 e :!76 e re~ííec;ti
vos pareceres para a proxima sesslo 
de 1883, devendó o governo nomear 
uma commís.•lo de 3 engenheiros, que, 
examinando a JLaterla e van'tageli~ dh's 
mesmo1,dê ~bre clles um parecer, c'or· 
rendo as t!espezai p. r conta da empre· 
.za à que se dllr pre(ereucia pelo voto 
da assemblea. 

Sala das se•sões, 16 de 0 '\' ubro de 
1882.-~ant4 CecilJa . 

O 8 r . Miranda Rlbelro.-
Sr. pre$iden'te, nao me é dado d.,iur de 
fazer &:lgumas ponderaçiJes, acerca oo 
requeruneuto ora em discuss!lo. 

Nilo vejo, Sr. presidente, que prOce-
dentes lklj4o as rasôes ba pouco alie· 
gadas pelo meo digno collega, residen · 
te na Leopoldina, para que esta a~sem
blea appruve o seo requerimento, isto 
é, para que !ejao adiadas para a sesslo 
vmdoura a discussa:o e decisllo da pre· 
sidencia entre as companh•as ·Jui.z de 
Fura ao Piao e Leopoldina. 

Uma Vo.z.-Deve ser adiada a 
questao. 

O Sr . M . Ribeiro:- NIIo se trata, 
Senhores, de uma qo~s tllo de soluçao 
ditDcil, a respeito da qual se bajao con-
servado eslranhus os moas dignos col· 
legas. Absolutamente. 

Sobre o assumpto, discuss!o larga se 
tem levantado na imprensa, ja da 
cllt'to, j11 de.ta capital (apoiados). õ)o. 
bro elle ja forã.o emiUidos pareceres 
das commissões reunidas do poderes e 
obras publ.cas, pareceres até opp:>stos 
ou divergentes, o que demonstra baTer 
sido bem esquadriubada a questão. So· 
bre elle ha dados pus t i vos e termin&n• 
tes, ern que as commie•ões assentariio 
seo$ juizos. (Apoiados). 

Ass m pois, me parece que á casa 
llllo fillecem elemeot"s de instrucção 
bastantes que a esclareçiio, afim do 
perfuit.amente dar uma deciaao q uBl-
quor e ja sobre a qu.,stllo das compa-
uhia~. a que me refiro. 

Accresae ainda, Sr. presidente, que 
a esu questão prendem-se interes•es 
de grande ·relevancia. Assim, que nel· 
la se acbiio empenha-los avultados ca-
ptlaO$, 4.oe na:o devem achar-se em luta 
e. de cujos choq~es poddm provir se-
raas e lamentaveas coosHquencias para a. 
riqu~1.a particular e publ ica. 

O Sr. X. àa Veiga:-Apuiado, o 
adiamento n.lo convem. 

O Sr. M. .Ribeiro:-Oppoobo-me, 
fOis, a tal adiamento, ~e to® serq ll!O~ 
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tivo ponderoso, o, embora mo houvesse 
dadu de 'suspe'ito para declsao da ques-
tao, esta !US,Peiçlu d~Jodo resti.,lto 
tamaomen~ ao nterrto della, oM tne • 
julgo _i~ibrdo _'a e vut~r '·'neà~o in_crde~
u. da plu.~a. ssto é, contra o rêquen-
monw· ora em d1sCul$~ao. (Apoiados ; 
muito bem : muito bem) ' o sz; Drumonil d.,~la~a que fazen-
do parte •a• cõ'rnmi.aaô • dll po·lorea, 
por párte 'da qu'l ap1'6>entou o pare· 
cor re,hl~v'i.l á" questao controve:ttila 
entre' a:S compaubia.s Leupuldlna e 
Piau, acba-:~e habtlitado para pro-
uuactar-sll a; re~peito; entretanw, si 
a aSs..mbloa 'enténdér em sua s'ali9\Jo-
doria que c;vqvem adiar·:Se a discos-
silo, afion de obter-se' ma1s escla'rocl• 

· mou"to~' e fazer estudo ma i$ detido, 
auJeitllNe-ha fi dellberaç4o que fur 
to1oada. 

o·sr. X. ela Veiga ésperava que o 
S1·. Drumpnd çooclui:~Se d~clurànoJo ' pO· 
sitiVIimeote que votava coatTd o adia-
monto, quo era o que se poilia devre-
hender de · Sllas prtll\eiras paluras; 
entretanto, assim nào acoutllcuo. 

Cuncurda em que a qnostilu é impor-
tantll e grave, purern tambtlm é C81'to 
quti é bu~tante coobllclda, porque hà 
1uU!to ll'!e é d'ebaudu na t íbd~a e na 
im prtln.~a. e at4 e.clarecrda em f11l be· 
w~ pobl1cadus pelas companhic~s .. into-
res~ai!a; ; e,purtllnto,nao vê oaco~tdaJe 
do adiamento, contra o qual dr!clara 
que vota. 

O Sr. H. SAles faz algumas conside-
raçl!u~ nu sont .uo dtl fun lamentar seu 
voto em favor do requursm~nto. 

O 8r. Urumoud:-Sr. pre3i-
doole, embora eu teuba. tlttv á cu.~a 
que acbo-mo preparc~a..o para d~.:s.:utu· 
e.t 1 quv,,ao, po1 que uao darlll }I&· 
recer ~obre a mlhmcl sem qutJ t1vusse 
f<~ i to urn esturJu .:un ·Ctoucio.u, tolla-
v1a V. Exc. comprehenoJe que, 1ourJo 
atg'uns cullogds, j.1 Ja trrbun.1, j<l em 
&!'U.rt.tls, decla(adll puSILI VIl Ultlut". q Utt 
nau se aob.a1u. habrln&do~ para se pl"O· 
nuuciarem a reSi!O•to ae ,a.aump~ IAO 
importao to, que Joga com. alws 1nte· 
rea.es da provmcra, por tsso que eu· 
toudem que a palavra dttJIUl\ln a re-
speito da UJat..rut dttve ser a de pt:Ssoas 
habilitadas, que t..nbam couh.,cturuu-
tos techuu:us, e&p11Ciaus; sendo claro 
e todos sabenrlo qutJ me fal tam e~tts 
coubt!Cim<~u tus, nao devo oppur-me a 
q 06 a &1l!Oinlllo:a adopte uma wud.ll1~ Ju 
bum cuuselbo, qual a d~ nao pr.,clpllar 
a di:scua:s&o de mater1a de tamanha 
~ravidade, 

"' ' . .. ._ 
~r eu voto, por ern~Yf~DW, e~t4 cophe-

citfo; Toto a fàvor do ilr ... tooganíentoLJ ... ' 
do Ptau. •l ' " • • J 

Mas.''sl t\ !sc"enoill 1,, d'rpons!rlflJ. >qneo 1 " 
a 'vantagem _pará a' proViuél~"esm1 lin· 
te~ em so adc\ptar p pr .. loogamonto d1t. 
Luopô1dína, de~endo eo coll.,car 1jCiJ 
ma de tudo os 'interesses da m'd:\Ôla, ódó' 
sol porqu\1, E~ por amor prÓpr(o, hei de,.. 
pdr~isttr em ~sustentar o nloa' voí'ó. 1 

Acho, ' pois: de prudencla o adlametí- 1 

to da quostao até quo dados sctentr-
ficos no~ aej4o roro.,oldoa o nos habi-
litem a vutllnll'guramonte. " 

o sitio em , q,lle so d[; quo lif}1 ~obo. . 
collocada a a.ssombloa provincial rA40 
me iocommoda ab~:~lutamonte, por qu& 
tenhq !1 proci>14, in.!eP;Onll11ncia p~ra 814\lr 
toot.ar meu voto em ou\llquor cbndi9~ ' 
(apla(.(os) f •• n· " ' 110 

Vo~es:-Todos nós. ' • 
O sr Drumona:- Des"ta tribonàja te-

nho mo,pronuncladn do mam,i~a, a. ln-
currer no desagrado dos pretendentes, 
e rat-o hei sempre que minl)a.çonl!j)len-
cia m·o acoJOsolhar. Po11co mo importa 
o quo tem ditp a l'llprensa a r~PRi~ 
dosía c{ue's~llo;iS$P 11' ó:lodo'algbM 16d'dl' ' 
rã no meu ntodod'e procede'r nestalques-
t4o. -
Nolstas condições, e -por estas rasões 
quo dei, vçHo pelo adiamt~nto (multo 
bem). . • - I ' 

o Sr. Ol.ega..W rundamenta sou -voto, 
declarando que, bavenllo ambas &li com-
panhias apresentado ~tud9s regühm!s 
du reconh~~<:imanto até à cidade da P-'O· 
te Nova, o4o haverá vantagem alguma 
no adiamunto, visto que ou proitimo 
anno certamente trarão os mesmos os• 
t udus e Dilo nos adllltarAo em nada. 

Alias,~ de •uppur. quu as bi!U1nlssõ~ 
pnssao desde i<t· •h} r A ·casa QS ~''claro
cimentos necessarlos para ~eb,.,ua~ 
qualquer duviJa. 

AS$1m, vota ~ntra o atliamonto. 
<1 Sr. M. Fulgencio igualmnote 

fundamenta sou votu cuntra ' o adia-
mento. 

Niuguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a <lis~:u •s!lo e, pr"Oc--dend •116 
á votllçAo por parteS, a ri!Q U11ri1ôtiúto 
dn Sr, H. Sale~. é approvada a 1.• 
até As- palavras-de 1883-e Tejorta.• 
da~ 11$ oulras. • 

Sendo dada a horo1, o Sr . presidente 
marca a o r d11m do dia seguinte e le-
v<~nta a ses;4o. 

ACTA DO DIA 17 OE OUTU~RO DE 
1882. 

PRESIDBSOIA IJ:l SR. LaM •s (vitre·pre-
"sidente) 

.\o ~eio dia, .feita a chamada, acbiiQ-
• so· éeseotes os Srs. Bar4o ~e Çqro~,. 
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IQandel, A. VellOtO, R. dt1 Luz, Santa 
Ceciiia, Sales Peixoto, Drumond, C. 
Sena, Tocantins, J . Rufino, X. da Vei-
g 1, M. Fulgencio, M. Faustino, Lemos, 
Menelio, T da Motta, Severiano do 
Resende, Wenceslau, Nuno Lago e 
Leonardo, flllta ndo com participaçAo 
os Srs. A. do Amnral e F. Navarro e 
sem ella os demais Srs. depu tatlos. 

O Sr. 1. • secrel«rio dà conta do 
segninte-

RXPRDIBNTE. • 
Um officio do governo, enviando uma 

representaçlo de diversos 1avrador~s, 
negociantes e industriaes do município · 
do Rio Novo, pedindo suspensAo d~t 
cobrança do impo<to sobt·e o café, sal 
e outros generos.-A' 1.• commisslo 
de fazenda. 

O Sr. Pre.ridente declara que nao 
ha sess4o, por falta de numero legal, 
e que a ordem do dia para a sessão 
nocturna à a designa-da pela casa. --
5.• SESSÃO EXTRAORDINARlA A0S 

17 DE OUTUBRO DE 1882. 
I'.RBSIDKNCIA. DO Stt. LEMOS (V ICR PRE· 

SIDBNTK). 
SUMMA RIO:- Deoigoaçlo da ordan1 do dia. -

Obllrvaçôea doa Sra. Drumond, M. Ful-
geócio e T. da Motta.- Ord•m do di<J.-
Orçameoto proYiociai.-Art. 4.•-0bserva-
ç.JII doa Sro X. da Veiga, Drumood, M. 
Fulgeoeio, C. Seoa e Senriano de Reaeo-
de. - Emeodu.-VotaçJo. - Art. 5.•- Dio-
curao do Sr. X. da Veiga. 
A's 8 horas da noite, roita a chama· 

da, achao-se presentes oa Sr4. Lemos, 
Z ICilrias, V. C11fé, Manoel Faustino, 
Ribeiro da Luz, Rocha Fr11nço, Nuno 
Lago, Xavier da Ve:ga, Menel1o Pinto, 
Manoel 1-'u1gencio, PaixAo, J••sé Ru-
fino, Jo4o Luiz, Severiano de Resende, 
H. Sales, BíliS Fortes, Leonardo, Mi-
randa Ribeiro, Teixeira da Motta, Ker· 
dole, Drumond, A. Cesario e Claudio 
Duarte, faltando com cnu.sa partícip~t• 
da oe Srs. A do Amaral e F. Na varro 
e ~~em ella os Srs. Barao de Cor.>man-
del, G. Peno&, Augusto Velloso, More-
tzsohn, Tucaotios, Nelson e Olegario. 
Comparec~m depois os Srs.Ferraz, San-
ta Cecíha, Costa Seoa e Sales Peixoto. 

Abre-se a sessao. 
;:) llo Lidas e approvas as ac tas da an-

tecedente e da reuoilo. 
DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA. 

O Sr. Drumond (pela cmltm) justi-
fica e manda ã mesa o seguinte-

Requerimento. 
Requeiro que a ordem tio dia das ses· 

~~~ "da assomblea seja dividida assim : 

I . • parte.-Discussâo do projeclo de 
orçamento provincial. 

2. • parte.-DiscuJSslo do orçamento 
muuil:ipal, dos projectoa em 3.•, 2.• e 
1 • diJ~I:U$siO, dividida em duas partes. 

Sala du sessões, 17 de Outubro de 
1882 -Drumond. 

E' avuiado e posto em discuss4o. 
O 8r. M•noel F u Jceo c lo a 

-Sr. presidente, acho raaoaveis a:; 
considerações que acablo de eer feitas 
polo nobre deputado residente em Its-
bira, mas entendo que a idea de S. Exc. 
amtla ollo ê baatante para que possa· 
mos aproveitar convenientemente o 
tempo. 

E' certo que estamos no 2. • período 
de prorogaçao da nuembloa; é certo 
tambem que DÓ' , os membros da mino-
riu, n!lo temus concorrido de forma 
alguma para o atrazo de nossos tra-
balhos {apo11Jtlos da opposiç4o) .... 

O Sr. Drumond:~em duvida; re• 
conhecemos isso. 

O Sr. M. Fulgencio ... e para dar 
mais uma prova do noss~ éfupenbo em 
vot.r.r as leis annuas, Sr. presidente, 
vou otrerecer uma emenda substitutiva 
ao requerimento do nobre aeputado, no 
sent do de completar a sua idea. 

Sr. pres1dente, nós nos achamos 
ainda aqui reunidos por causa da pas-
sagem das leis aunuas, unicas que jus-
tilfc:4o as prorogações da aasemblea 
provincial; ja temos rei to tanto quanto 
nos tem sido possi vel a t'Osp~ito de ou. 
t• as mater1aa, das quaes até algumas ja 
so achlo sanecion.adas e outras com as 
redacçõ<IS flnaes approvadas, e por con· 
seguinte agora so devemos cutdar das 
leis annutu, que sao as mais importan-
t, s da província, e unictu que justific~o 
a nossa permanencia nesta ca.sa oas 
pro rogações. 

Uma vóz:-As posturas municipaes. 
O Sr. M. Fulgencio:-As posturas 

podem ser discutida:~ no intervallo da 
i:!.• para á 3. • discnsslo das leis annuas, 
occaslao em qoe poderão sur diacutitlos 
tambem outros proje.:tos que estio 
apresencados. 

Entendo, por tanto, que a nobre maio-
ria ndo pode deixar de aceitar o sub-
stitutivo que offereço em nome da mi· 
nuria, para que oos occupomos somen· 
te com a di11cussão das leis annu~ts, 
emquanto estiverem na ordem do dia. 

N11m 1sto é uma innovaçlo. 
Se o DOSSJ regimento foi!S& fielmentA 

cumpr.do, não teríamos necessid .. J., "'" 
fazer este requerimento, porque ha 
nelle umn di"l'osiifo ~ue dili Clll8 oa 



projectos du lei.s annuas terlo preCe-
reneia 10bre todos os outros. 

Entretanto, com grande dissabor 
temos Yiato que, emb-1~ eetejAo na or· 
dem do di.a o' orçameotoi lroveneial e 
muneelpa), todos os diu pe ~m·se pre-
!ereoeias pal'a a discussllo de prejectos 
de soenenõs irop;or taaeia, contra dis-
p.~si~o terminante do reg~touato. 

Quereodo,pois,a minoria tlar uma pro-
va de que nao pretende nepr ao pre· 
aideote da pro v tncia o~ me e os de g J· 
verno, e, ao contrario, desej~& que E':ltes 
projecto~ sejto quanto aotttl converli-
dos em lei, mando à mtiS& o meu re· 
querimen~o sub~titutivo. (Muito bem). 

E' aouiado e pu~to CUIIJUOobmente 
em di~êu~alo o seguint&-

Sublliltúitx>.' 
Requeremos que, emqaanto estiv1 rem 

na orJew do dia os p~los aobre as 
leis aonau, seja toda ella occupada 
com a deseus~ao d01 re!eredos pr .. jec~. 

Sala lias sessões, 17 de Outubro de 
1K82.-Séoeriafl0 de Resende, J. P. 
X. da V eaga, M. F!dgll,.cto, M iran· 
da Ribeiro, M enelto .Pinto. 

O lilr. Drurnood:- (Nio temos 
o aeu discurso). 

E' ap •lado e entra cooju.nctame:1te 
em diseu~slo o segutnte-

. SubltitulatJO. 
Requeiro a prurug.sçl.u por mais uma 

hora p~&ra a ordt~m dos t.·ab .. Uws da 
assemblea, para se de~cu tir u ol'çam.,nto 
municipal. 

S~&la das ~. 17 de Outubro de 
l8 j2.-Drumand. 

O 8r. Telxelra da Motta: 
- Sr. prestdeute, enteudu que de ljUiln· 
to acaba de du:er o uobte depuLado 
o Sr Drumood nao se duduz ra. llu ai· 
guma contra a emenda que foi apre-
$t1Utida velo m11u eumjlllubeiro de ban· 
cada. 

Sr presidente, no proprio ac to da 
preaioleueia da pruvancea, qlle prurugou 
pela liGgunda v11:r: a aii:S&wbl .. ll, tle.se 
S. Exc. que a prorosua p11rque nau 
e3tavto votadá u let' aonu~&s. 

Alsim; a causa uuiea 4tae justifica 
a no:saa estada aqui hoje, Sr. pre:ti· 
dente, é a discussllu e ?ut.IIÇAO das lels 
annuas; alem di-so, sab mud que nos 
dii&S em que ha so~~tlo nuctui'Uu, em 
verLude de deliburaç4o da adseu .• blua, 
nAO é pus1ivel na ~~tlu or.linaria ~ra
balhannus até 5 bor~&' dii tardu, porque 
oi·• nus Hca temp, para oo• pruparar-
mos para di. cus<Ao de materea~ \Ao 
impo1 tautee (apoiado.t da opJ)Qiiçao). 

\)til, V. ~c. CQJDfrehende, Sr. pre-

~~ 

sidente, que ê melhor a wemblea olo 
tomar deliberaçlo alguma fObre qnal· 
quer m~oteria d"aqaellas que nllo temos 
rigorosa obrigaçlo de decidir agora 
do que tomal-ã sem estudo, sem exa-
me, empensadamente. 

P.ur cuoseguinte, Sr. presidente, n·to 
correnllo por conta da minoria o at'nt_zo 
do~ ooSI~M trabalhos, ol•l se justificao· 
do a uosu presença ago• a aqui ><eullo 
pela nece>satlade do votar•$& as le•s 
annuu, entendo que a emenda do Sr. 
Drumond nll•• deve ser aceita, e sim a 
du ruou nobre collega de bancada, pela 
qual voto. 

Encerrada a discus11lo, é approvado 
o ultimo .substitutivo do Sr. Drumond, 
fleaudo tudo mais prejudicarlo. 

Orçamento prOtlinctal. 
Continua a di..cuSIIo do projecto n. 

28.CJ, de orçamento provincial. 
Art. 4.• 
O 8•·· Xavler da Veltraa-

(NAo temos o seu dascllr•n). 
E" apoialla e. entra conj unctamente 

em dlscussllo, a •eguinte-
Emenda. 

N.l. 
Ao art. 4.• n. lV. 
Depo1s da palavra-aconselhado- . 

acereseeute-~: sem aogmento de des-
peza-opprimido o Nllto do periodo.-
X. da Ytiga. 

E' lido e apoiallo o sogainte-
Addititx> . • • N 9. 

Aocrescente·se este artigo nas diapo-
siÇ(les permanentes: 

Art. N~& pauta de 3 % sobre gene-
ros de exportaçttu ficao supprimidos os 
seguintes art!gos para ficarem isentoa 
de direitos:-algotlllo em rama, carne 
~tPCCil, pixoã, marmelarla ordinaria, 
far•nh-t dt~ trigo, polvilbtl, r .. r ro em 
barra, cal branca e preea. farinha de 
milhu, dita de mandwca, chap~os de 
palh•t IUJIOriore·, d•tos or1liuarios, C-i-
nau d • m.arleira. cbicot,nho" oum an-
n .. l de prata, chtcotes orrli••arius. ditos 
poqueoos, paO$ ou armaç3et de canga· 
lha,, anoil. araruta, extraeto de quina, 
tapioca, melado; no•elos de lenha de 
alg dllo, sal , toalhas de mesa, tijolos 
e t.·lbas. 

!'la tn•·sma pau !.a de 3 % ficao rerlu.-
zitla• as t •Xas dos seguintes gener~•s:
p•tnno de algnlltlo de 6 11 5 reis o me· 
tro: dito riscado, de 9 a 5 rei~ o metro; 
aguar lente, de 6 a 4 reis o letro; toa· 
cinh••, d11 15 a 13 rei' o ktlo. 

N• pauca de 6% 1 •bre genero; de 
exportaçiO flelo supprimi~o' oe "illia 

' 

• 



téJ artigos par~ ficareltl •isentos de di-
reito:-a.lgotllo com caroço, c:~&pim pua · 
cangalbu, Cructaa, pinhões, b..1tutas e 
cat á$, arrot pilaclo, dito com Cllscu, 
feijao, m•lho, ovos, la, m'!l de abelha, 
quina e ~eba. 

Na mesma pauta de 6% licito redu-
lida~ aa taxas ao~ ~eguinLes gene-
TOS :-queijos d11 39,6 c~tda um, a 30 
reis o kilu; gallioha~ de 26 a 20 r~is 
c;ada tu o a; di tal! d' Angola, de 33 a 20 
rai$ cada uma; gado cubr um, de 132 a 
I 00 reis pua· .a&b~ça ; dato lanigero, de 
192 u 100 rei~ p .r cabeça; di to vaccum, 
da 2$200 a 2$1UO r~is; olito cavallar, de 
3$600 a 3$:100 rei~, por cabeça ; tlllo 
muar, de 5$100 li 4$000 por cabeça. 

S. R. Sala das se••ÕJS, 17 de Ou-
t ubrode 1882:-J'. P . Xavier da Veiga. 

O @h•. Drurnond : (Nao ae-
zne, o ~eu diaourso). 

B' lida e entra coojunctamente em 
dltelllido a seguinte-

Emenda. 
N. 4. 

Ao art. +. • 
Em nz de 500 contos, diga-se 529 

contos. 
Sala das sessões, 17 ;le Outubro de 

1882.- H . Sales, Drumoná, Paixllo. 
O &r. Maaoe l Fulgenclc»-Sr. 

presidente. tenho me abstido de tomar 
parte na 2.• discussão do .projecto de 
orçamento provincial, por que na 1.• 
accentuel bem as minhas idoas sobre 
o assumpto, o na 2.• tem elle sido pro-
ficientemente discutido pelos meu~ no-
bres collt>gu e companheiros de banca-
da, que tantas vrovas têm dado do seu 
patl'iotismo e respeito aos interesses 
da proviocia. 

Entretanto, oAo posso deixar de fazer 
algumas considerações sobre o o. 2 do 
art. 4.•, que diz (le): 

c A transformar duns das actuaes for-
jas de ferro existentes na província, 
atlaptaodo-as ao systema Catal9.o, e po-
dendo contratar para esse llm os mes-
tres oecessarios dentro ou fora du paiz.• 

Creio que o Jillotamento da nobre 
commissao é melhorar os nossos esta-
belecimentos de fu ndiçllo tle ferro e 
aperftliçoal-os de modo que elles pussAo 

• fornecer o ferro necessario para as e$-
\radas de ferro e para certos serviços 
da proviocia. pois que Importamo~ do 
estrangeiro quasi todo o forro oecessn-
rlu a certas obras. A I doa é boa e tio-

- v e ser aproveit.atla. 
Mas, Sr. !>residente, o que não acho 

regular ó a retlacção do art., quo é a 
Meguioto: c a transforma!' duas das for-
ja~ de ferro existentes na província, 
11dupt.ando o systema Catahlo & &. 

r,lo, ar~iau nao ae tabe 'luaes aao as 

forjas eaD que se que1· etllpregar esse~ 
me«tres e qual o proprleta'rlo deilllll; 
de .surte que ha alguma amb1gu!da lo 
nes ta redacçllo, que ó necessnrio escla -
recer. 

Alem dasso, eu acho que um' mestr.~ 
aerll sufllcieoto para ensinar este trilha-
lho M provwcia, poup,,.'ndo-~e assim 
g•ande dOllpel:a aos nossus c••fres, ja tão 
depauperados. 

Por co•n~eguinte, rnàndal'ei uma 
emenda substitutiva a este artigo nes 
scguin 1es tormos (lé). ' 

O St'. C. Sena:-Peç•> a palavra. 
O Sr. M. Fulgencio:..._N., n. 3, Sr. 

pre· ideute, vejo o seguinte (fê): 
$r. presadentll, não s.:.i quao~ as van-

tagens que p11dl'm trazer para o ser vi-
ço publico o in~t>resses da província as 
taes linhas telephonicaa entre as di ver-
><~~S repartiçõ~s publiCjls e o p .. lacio do 
gover no. Alem disso, é uma autoris1-
çllo ampla e.ta, que se quer dar ao pre-
si•leote e que pode traz,;r grande des-
p~za para os cofres publicos, porque o 
governo p.xle ga.star o qué lhe ap•ou-
ver. · 

~ntendo, Sr. presidente que nao ha 
abs·•luta necessirlade desb oiÕdida· as 
repartições publicas, quasi todas, dis-
'?m P.oucoJ passos do palacio da pre-
sadeocta; todas ollas têm um grande 
numero de contínuos, meirinhos Cllr-
reios, em8m, uma magna cate;va de 
empregados, que alli estllo sentados 
ga;ohaaulu o dinheiro da província e qu~ 
podem perfaútameoto IICCupar-se' nesse 
ser\•iço de t ran~mis~ao de oa dens ou re-
cados da presidencia para as dilferen-
tes repartições. 

Me parece que é desnecessarla lntel-
rnme~te e~ ta .despeza, que vai aggra-
var amda rnaas as uossas circumstan-
cia•, ja tristíssima~ quanto a finanças. 

O :ir. X. da Veiga:-S~:m duvicla. 
O Sr. Menelio:-E' serviço de luxo. 
O Sr. l!f. FulgeMio:-E' eer viçr> de 

mem Juxo; e aqui ve:n a proposito eu 
repetar:-quem n4o tom dtnheiro n4o 
tt>m luxo. (Risad{Js). ' 

• t 
Sr . prestdente, nós ~tamos em coo-

diç<'!P.s t.'lcs, qqe os pobres empregados 
public"s, os infelizes pr<~f··ssores, pas-
sam As vezes mezos seguitlo< sem rrce-
bllr ~eus venc:monto3, por falta de di-
nhlltro no~. c•:fros Ja proovlncia, com 
grandes p~OJU IZO i e privaçiies para si e 
suas famahas; entretanto, vamos g ·Stn r 
oilo pequeon somma eo•m o estaboloci-
mento do linhas tolephonit:as c:.tr" u 
palacio do governo o as diversas repnr• 
tiçôos rublica-! E rara 11ue, Srs.? . . 



~Y:'i~li8. 

O St·. X. da Veiga:-Para a 1\~em· 
blea tumbom, e n(u•,náq, . temo~s que 
convo~r:~ar com '). E~tc. (Bisuda.s). 

O St·. M. Fr:úgetwi.q:-Avu•ado, 
aquillu que tivermos _de; diagr ú :). 
Exc. o fllremos pur IDOIO dos contlllqus 
e suldado~, que ubi Olliào par!\ u:-su 
fim e pu r a cund u1. i r offic•~.s. ·• 

S• • ·· eatatnus no t.tmpo da maior 
ec:on11mia e eu nAu pusso !loiur de 
làsLHQar que .a !lvbre .maioria, que su· 
bio em 110rntt dedSUS mesqra" ecouomu1s, 
da verdade do orçamento, lu oi UISlle no 
!OU prOJeCCíJ de OI Ç&lü9li,CO uma de$· 
peza dea~ ordem, pura ~rvic;o iuteira· . 
mente Juxuo~o, perfer UtmeuLe Kdiavtll . 

M!lndurei,P.<Jrtanto, uma emenda sup· 
pres~iva a., o. 3; n11da do conversas 
com o presidente por meio de tubos. 
(Risadtu). 

Até co~t.a:-me, Sr. presidúote, que 
, uma l inha telephuuioa q11,e h11, eet.abe· 

lectda entre a repa1 t.ça.o de policia 
e o palaci.o do guvurno, nao tem prt:· 
st.ado ·o m.inilno sorv1çq, fui uma !leJ!· 1 
peza i~pru.ücua, inuu.l, ,quu se fuz; e . 
esta·ionovl:lç.liu, !unge de ser provu1tu:~a, 
trará• pcejuizos, purquu os uwpregados, 
em vez de t1 abalha rem, .e:~tarâo .cou· . 
tmua9amonto a cunver:~ar pela liuha 
telujhoJuica. 
Nes~as condições, vou mandar a 

e~euda, 4 que ulludi (Muilo bem). 
E' apoiatla e entra conjuo~:tumente 

em discu:são a lll!guiute-
Emen4a ao art. 4. • o. 2. 
Sub~t·~ua·se o n. 2 pelo seguinte: 
A conrruLar um prufi:~:~roilal dt~utr..t 

ou fura do paiz para transCurmar uma 
das actuaes fo rJu~ de Ítlcru ex.steutes 
na provi'\cia, adaptando-a uo sy:~te!Da , 
CaUtl ilo, qe accordo cum o ro.pecttvo 
prupdetorto. 

Supprirna·Sl o o. 3. 
Sala da~ se$sões, 17 de Outubro de 

1882.- M. FulgencW. 
o 8r. Cp'ft.a 8ep,.._: (Nilo te-

mos o seu d scu.r~). 
. E' apoiada . e eatr& oonjanctnmeote 
.. em discu:.aão lt~eSnlnCe-1-

Bmenda. 
Ao art. 4.• n. 3. 
~ N. 2. 

. Depois das pnlavra~-ou fora do 
paiz-uccreacent.~-so-nao excedendo a 
desp~:u max.ma a c1Cra de 10:000~000 
de rei~, P•Jr uma tÓ vez . 

. S. H. Sala das s; .. sões, I 7 de Ou-
tubr ... de 18d2.- C. Sernz.. 

o li r ... l ... nrlque Snlett: (N~o 
te~o• o seu discurso). 

O Sr •. t!!leveclane. .de Re-
8eA<l~ # -sr .·~il~, ,v01audo pe-
1" ClllCD•Ia d~ nqjJr;C ~\IPU~duLrepre:féD• 
taD\8 do 3. • distTU:lo, 11cho teotretauto 
que os.servlCQ!f dose>mlltl.fi!S de - forja.~, 
cuntra~duf .p.t~IO governQ', pm vez ·de 
apruyt~iLarom a duas forjas, poderao 
sêl:u a I!Uill ou mais. , • .. : 

O Sr. Paixtfo:-Que aprove.item o 
maior nuwet;u pussivt~l. • . o· SI·. seõer.~~;~;q .de .Ruende:- E' 
JUStamente o 9ue deseJO e é p~.i:lso.que 
ofl'o:rec;o a s~guiúte aub·umeudá : 

E' apoiada § entra conjandamente 
em dL!ouuAo a seguinte-- • 

• t>ub•emef\da. • • 
Sttb•etnq.nóll ~ ernoii~a do .Sr. Séna. 
No art. 4. • o. 11, em vez dua pala-

vras~•luas das ncloalls-dira~o-al
. gumas das aotoaes forjas etc. 

Sala da~ scs;ões, 17 dã Out~.bró de 
1882.--Severiano de Resende. 

O Sr. M ene1io faz alif11anaa • conside-o ~ J 
ntçõet no aeut•do de mo~irar que o 
sor viçy'telophonico que 'se \ptta de Js. 
ta"b~:l .. cer , ul.,m ~ do desneqe~r)o, 1lm-
portarâ em uma dc.spozn. \iuperior 1a)-
yez a 4:000$000, poisquf~ apl!•r&-
lhos mau ope_rfi!~ÇOad'os q_ne exaJtem 
para e.;se trabâlho, 'que silo os de,Kder, 
custam, os q_,ue a~rv.e~ p"ra ~o do-
mestaco, 300, 000 cada om. · · · 

Diz que só umdosappar .. Jhos que slo 
neces·a• io' par~ o a .. rviço publlcu indi-
cauo pela nubre oommis, ,.,, isto é, o 
npparulho chefe, oomo•ao ouama,aquel· 
le a que yãu se e01ruooar tud118 a~ li-
nhas, ~t!u pode cUgtar menus de 600$. 
Portanto, eendu muitas as repartições 
que 1eean ~e ser servadas pelas lihbas 
telepbouicas e cuslanrto 'os 're~ptlcJti vos 
UJop.arelbus esse preço, a.. do~peza com 
8S$e servrço nAo pude ser • •1uella que 
suppõê a CO•nmassló, de 1;000$000. 

~utretanto, a 1er de passar ... idea, 
d.eseja que pu~ com uma dmenda que 
vae otr .. recer. l ~ 

E' apohtdll e entl"& em di~GIWIO a 
seguinte-

Emetuf4 . 
Na 5. • 

Art. 4.• n. 3. 
Accrescllnte-se no Onal:- não e:tce-

den•lu a do-peza a uru cont.• de reis. 
S. R. Sala d:as s•s õ •s. l7 de Ou to· 

br11 do 1!!82.-Menelio Pinlo. 
N anguom mai~ pedlol!o a palavra, 

encerra-se n d•scu:~:~A'o e é approvado o 
art. 4.• 

s.,guindo-se. a vntaçl!o das emllllilns, 
silo appt·uvt~das u de ns. 1, 3 e·4 e'" rtl· 
jeitadas u ae os. 2 e õ. 



Entra em d!.scllSIIlo o art. 5 •. 
O •r-X..v.ler d e "elp:-

(Nio temos o eeu dieourtO). 
A discusslo fica adial!a pela hor.t. 
O Sr. Prelidmte de~~lgna a ordem 

do dla ~eguiote e lennta a aeulo. --53.• SESSÃO ORDINARIA E~ 18 DE 
OUTUBRO DE 1882. 

l'&UIDIMCIA oo Sa. BAa.to o& Coao-
JUNDIL. 

SUMMARIO:- Bu&DI&HT&.- Pareeerea. -
Pagameilto ' eatrada do oeote.-;-Dioeu~ao 
e requerimento do Sr. X. da Ve•p.- D••· 
curooo doa Sre. Rario de Coromandel e X. 
da Veiga .-Obse;\.açôta do Sr. Paislo.-
t.• pari~ da ord""' do dia.-Or~ameuto p'ro-
Yl:aciai.- Ducurao do Sr. Paisio.-2.• par-
te da ord.,.. do dia. - Obraa publicaa.- Io· 
demoiaaçlo.- Roeola de pbarmacia. - 'Ob-
aeruçllea do Sr. M. Pl!lgaoe~o.-Orçamento 
mullicipai.-Eme~tdaa e add•tlvos.-ObMr-
vaçôta do Sr. S. F.itrraz. r 
A'• li e 3/4 ho~aa da ma oh!, ~eita a 

chamada, acbAo·llé presentes 31 Srs. 
deputados, faltandu com cauaa par1ici-
palla os Sra. A. do Amaral, F. Navarro 
e Moret.zaobo, e ~m ella os Sr•. Gys· 
\&'1'11 Penoa e NeltOn. · 
~ Abre-se a seaslo. 
' ·E' \ida e appronda a acta da ant.t-
eedente. 

O Sr. 1. • S«retario dâ conta do se· 
guinte-

EXPBOl BNTB. 

Officio. 
Um do Sr. dep~tado Juao Pedro Mo-

rotz~ohn . communicando que por in· 
commodos de saode o&o tem compare-
cido u sessões.- Fica a auemblea in-
teirada. 

O Sr. T. da Motta manda ã mesa 
uma represeotaçlo, u sigoada por di· 
nraoe c1dadl0s da lreguezia de Cur-
ral d'El-ltey. ml!oicipio de Sabarâ, 
em que pedem uma quota pura reparos 
da respectiva matriz, que ~ acha em 
ruínas. D;z que o pedido é de toda 
justiça, e espera que aerá atteodido 
pela usemblea.-A' 2. • commi131o de 
fuenda. 

Parecerss. 
Slo lidos os aeguiotes: 

N. 61. 
A commissilo de leis olo aaoceiona· 

cln8 ti que foi presente a proposiçlo n. 
2887, examinou attentamente as rasõea 
ero que se firmou a pre~ideocia da 
proYincia para ·negar-lhe sancç&o e 
considerando: 

1. • Que o professor Francisco Sen-
r iaiiO Diu Semim entrou em exercício 
dt suas funcç<J~• a 17 de Nonmbro c:le 

1852 e que, portanto, em Yista do dis-
pooto no regulamen\0 o. 56, olo pndia 
ser, como foi , demittido, .aro o prvces-
~o ditciplioar respectiYo; 

i . • Que tanto o go'l'erno reconheceo 
a irregularidade e it1just1ça elo aeo 
acto, que posteriormente o reintegrou 
no magiaterio; 

3. • Finalmente, que assiste ao dito 
professor o direito á reparaçlo que lhe 
é feita pela proposiçAo o. 2867 ; 

E' oe parecer que esta as~emblea ,a 
nlo conr .. rme com u raiÕel da presi-
deucia e adopte a proposiçlo o 2S67, 
do '=onformldade com • o disposto no 
art. 15 do acto addiciohal. 

Sala d11s comm1ssGes, 18 de Outubro 
ele 1882.- LV. J. de Lemos, S. Dru-
mond, T. da Sil"a, B. Fortu, H. 
Sales. 

Para a orddm dos trabalhos. 
As com.oiiSGes reunidas de poderes 

e 2. • de fanoda , tendo em vista o re-
querimento do 1. • officilll da i aspecto-
ria geral da in~trucç4o publica, José 
Agostinho Lessa, pedando ~eis mezea 
de licença a esta nssemble.1, com todoa 
os kUS nncimentos, para t ratar de 
sua saude; . 

Atl.endeodo as commiss(les que as 
concessões de l icença a empregados 
publicas estio determinadas pelo re-
gulamento o. 82 de 27 de Maio de 
1878, no capitulo 3. • art. 14 e seus pa· 
ragrapbos, silo, pois, de parecer que o 
supplicante requeira ao governo para. 
obter o que deseja, nada tendo que 
n r com a rretençlo do supplicaote 
esta assemblea. 

Sala das commissões, 18 de Outubro 
de 1882.-Paixdo, Bitu Fortu, M. 
Ribeiro, Teizeira da Siloa. 

Projecto n. 345. 
O abaixo assignado, membro da 2. • 

commisalo de {az,mda, atteodeodo aa 
documentos otrerecidos pelo euppli-
cante, dot qeaes se verifica que eiTt!c-
tivaroente do grana seua iocommod~. 
dhcorda da maioria du commbsões de 
poderes e 2.• ele Cawada e é de parecer 
qoe a auemblea adopte o ll!fUiote pro-
jecto: 

A assemblea legislati ta proYíocial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica o governo nuto-
ri~ndo a conceder seis mezes do l i· 
ceoça, com todos os vencimentos, ao 
1. • official da inspectnria geral lia io• 
strucçao publica, Jo-é Ag .. stiuho L<>~~•n; 
revogadas as dispo>içÕCls em cou• rariu. 

Sala dna com1umôes, 18 de Outubro 
de \88~.-/. f t Xatt~rcia VfiQIJ•. 



Sendo dispênsado de impre:;Sao; &a 
s~bre a mesa pat.a entrar na ordem 
dos trilbalhos. : • 

O ·Sr-. J . Rufitw, pala--de reda~o. 
o«ereoe, para que ee)lo adoptado~ em 
3.' diecueuo, os projeeto:J oi . •oo. 173, 
175, 216,217, 218,241\ 237, ~. 2tH, 
268, 2tl9, 291, 331 o o addhit>O o. 2 
ao projeoto-n:' 32 de 1879: 

Para a ordem dos '&"rabalhoe. 
Pagamento •tt ~trada ·elo oeste. 

O Sr. X . do Veiga rtHJu.lr ur~encía 
para fundam.mtar o apre~eotar um re· 
q uerimen to. • 

A• caea coocede a orgencia. 
(O Sr. Barlo dé CorolDall.Je1 deixa 

a cadeira da pretudenoia\ que é oc· 
capada pelo Sr. vi~preeiden to). 

O 8r. Xa"ler da ·"elga a 
(Nilu ternos o seu dtscarao). 
• E' apuit~do e po~to em discos~llo o 
seguinte- L • • ' 

Requerimento. 
Reqnoiro 'quu, por .ntermedio do go. 

verod, se requlstte da seoretarta da 
presideocia: 

l. • ·Copia do despacho, datado de 
7 de Ma ~de 1881, l1m que o ~xm. 
Tice-presidente da j•rovincia, Dr. José 
Fraoci8Co Ne~ (boJO Darao do Coro-
mandei), mandou pagar à companhia 
~I'&J& de ferro do 068te de Miou ju-
ros pula m•lra DO IJ&g&meoto da p~rte 
da subvençao á mes10a cu10pauhta en-
tilo devtda. 

2 • Copia da portaria de 21 de Outu-
bro de lt!Al. sobre o pagamento do res-
to daquella subveoçll.o, na qual o ex 
admint•lrador da pruvlnc.la. senador 
Jo&Q Flureotioo Meira de VascooCIII· 
los, ordenou a 're,.HIIu•~ap dos meswos 
Juros pagos. 

Sala tlas sessões, 18 de Outubro de 
1882.- X. da Veiga 

Tendo de flllllr adiada -a dlscussllo, 
por petlir a palavra o !ir . Barllu de Co· 
romaudel, O'Sr. B. Sal-~uer e ob-
tem a cooUaaaÇIQ da llle:tma. 

Cool.laua. poi-., a 41eca!!f.O. 
o ar • .Bal]IO d•Co ... _odel: 

..,sr. pr--ue; priooiplo ll()r a,n.,-
decer ~ DObre def1Utado. que acaba de 
lDrmular c.ao acres accusaç6& A minha 
àilmTalstraçlo, as exprilssõtlll de beoevo-
leucla que me dlrJgJO, a jost•ça que 
tez ao tiJ~jD caracter indivt.Sual. 

o sr. X. da Vetga: - Apoiadu, fiz jus-
t iça 

O Sr.Bar4o de COI'Omandel: - E igual-
mente aprovello a oppurtunJdadl! Jlllr& 
agradi!Cer á illu3trllda minoria tao-
tu e tio rQpeti.Su provas de conside-
raçao que tem dispensado ao prelideo-
~ detta cua. 

• 

. : 
• .,..,.. 

Yozes1 d4 · o}lpoa(çao: ~;v. E to . .. t,m 
ll)erechlo. (AJHJ~;), · •• • L> ·:~ 

O- Sr. .at, Fulq~to:-Temos rei~o o 
o osso dever. (A~hldo$)~_ • .u , 

o Sr. ,Ba~ão dicóro~l : :::.. Obii-
gado. • .. ~ • ' ' · • 
~S'rs.~ S'l, (luaodo íTàte• !da qúe*tao 

relâtlva A 'vfaglfm Imperial, na eesdo 
pusada, •t.mpt<egoe'i uma• ltog~~Ag~tm wa 
poaeo mKiS> r\lrte, alo ,(ui, ifto devidO 
á lntençao. OILd!fSt>jo.de uft'~octer .a1q,aem 
nuer qu11. Co~e •. ma• uolclof,JJUjp,~ 4. ~i
oh"' tollole, ao , 111eu i'!'Diq,, maJ:f}i)e 
Jluaodo. tenh9 ~ttmeotu de 111 lílbar 
u,ll'1~d •da a Jp)o~. ll'tgqtJád4j/ .~ · ~ 

Eu; por~lltu,~~,..A Uésêlll~ aOi meus 
hobJIJdJti 'c./lleps,~ • ''·I • t• :• . "~ 

O Sr . .DI'Uhi'ffitl ~Multo Wm ' ·• · • 
• O Si'. BurtiO' de Coro~ .. ,ii~la
.rando-1~ que sor-o priW!trtl av(ll~i
tllr o lagar que· lnoligntUniiD,Je;,JIC!Ip.J19 
(não ap<nwJos veraes), e au~r,~e~flc.l!l aus 
ll l.u.~tt'lldo~ 110!1t:gÍ61\>1a qu~!ll 3és~ll f41r-
ràllpeoder nas man .. lra" 11ft'<Lvelll ~ d' li· 
Cjl~jill 001!! que fr:'Y ,KIIljLr=we. " h • 

Eu. ·~r~, nib Uve lnl'e~·~.cltri
gi r .~treo"a algÜ'iD~ a nénhtlm ldd• \Dor 
bras duputados: .. ~ · ·11 ••• 

&ando assim SitUsfaçle an cumpciQ!n· · 
te d.e uto dever- 1para 1111111 Uo grato, 
.vou entrar. elll.> <lllatl!r ia. , s"'·· ê~ue 
nlo,quero ser fa~ti<UO!W, I\Ç&~~. ~f.~· 
c~.-aJ\48U temPQ,jqutllplente o -a > , ., • r ~ ,~. 
~I u • - •• 

• Aqtes. pqrexp., .,de .tratai" d~ que!lt!'o 
pr<·priam.ttute di, ta. Sr. pr~14etiéo, 'lfer-
moua-me V. El\c· que réeorde ó lfthi H 
~lgurtJs 'e111 um ,aulor 49 ·an&Mot'as. 
Bav1Ao àuis altemaes que, ~ cêndo'tlías 
auti_kas: 'em llllltt. 'oé.:aMo' da~ ·eo-
coo • rarllo-sê.; J um i!ellel1 que t"'a n-
lent'ilo de l"urça, prutestóu ~ue1 itcr f.• 
encuntro que ti.J~s~e COITI . iJ outro lhe 
d11ria nlui~ paD~da. 1 'Es't:e' p ·bre ltl-
div!duo, IW1111, âfoeã~·l? ría sG,i'~oa, 
nunca ma i:~ íê've t'raoq utllidadé~ um 
só ~omeulo. de1 n~d~: · frvta triste, 
.rettrjldj>, da Sllpledafte: utl'e• petlàdu 'Por 
um amtgu sobre jl causa de ~eu aotfno. 
manto, límitou.-se Niter que dau ~ 
dia ter Jlfâzer na vida, JSrq'Ue Ventia 
umftllu•te ~dolo sobre o eit u: 

J:lãssado n1gutb tl!mP.b. esse aillemllo 
encontrando de novó o adiigo, diri~ 
se a elle. abrá~-o e mostra uma 
alegria ex tra.ürdioar ia, um perféito es-
tadu de felicidade. O ami!fO, admlra>to, 
interroga-o s .• bre t•s.;a mu iança tllo 
completa, e elle respJnde- lbe: Mtou 
huje tranquillo, pur4ue tendo me eo-
conlrado COID o meu untagoniàta, este 
execuLou a ámt~aQil que me· ·ftz11ra : 
baLIIO·mo a seu go. to (nsadas) -'Y ,.{'Ol'· 
tao\o~ e.wu li'v'te do ~o~1o (,JitJ&rt&t). 

Ora, Srd., éll achava~me dêsdt a ul-
' • .. llo • 



H"aia SMI'ilo .;ob Ulll pe!adttlu, uma mã 
~mpreslllo, em conteq'laeocia da!!•mea· w do nobre -de41utado'. Como, ptmun, 
~w,u COSl\llD~d,o a proced~r >empre 
de conCormiãaHe com os dtctame:~ d~ 
ju~tiça e do ~ireito e l!lnho coov.c-
ção de,que li~Cilli~i os, diuhoiros publi-
cos com o lllllXimo cuidado, tiMdo aodo 
mesmo algumss vezes excee>Si vawente 
aua~ro para com pret.!odootes, a 
q)lclll alia~ eu 1lesejua ser agradava! ; 
&qr.pquillo em minha cooscieocic~., eu 
não sofl'ri ta'lllo .r.omo o pobre alle-
mao, porque t inha certua de qoe as 
pancadas ulo poo~i4o ~e[ multo forte~. 
uao produ:r!rolo Utcom~o~".s graves. 

Cvm eiD!ito, Sr. !•restdeote, o meu 
espiro lO oiO illudio-~: V. lhe. e a 
Usa. acabao do vot que as am&MÇU J.o 
nobre deputado ... 

à Sr. X. rl,a Veiga:-NAo ll z ameaça 
' " alguma. 

O Br. Barlfo cú Coro~ndel ... nada 
produaioiO que pudease utreodor a roi-
oba pes~oa ... 

O Sr. X. da VeigG:-E$1& estava 
fóra 'de qllt~>Uo, -.ml•re c decl11rei. 

O Sr. Bardo de Coromandel ..• pelo 
contrario,collocarao-me dé ou rigoroso 
dever de agradectlt' â S. Exc. o ter t.ra-
~ido â discus;lo e:~~ 11cto da t~inba ad-
mioislraçlo, que é um do~ ma11 honro-
aos para w,iw (apoiados e n4o apoiados), 
é um r~~octo que bll~& provar â toda luz 
qu6 eu ~omo administrador da provtn· 
oia, o~ só procurÓt fi~ca l isar' ll appli-
Caçlo dos dinheiros. pt.bli~vs com o 
maior cuidado, comoJ amtlll fut excesstva-
mente e,crupuloso em relaçlo at~s di-

..reítos dos particulares, nau qut!ren·ao 
\ir ar de Ceáar o que era de Calar, fll· 
i.eodo JUStiça tanto â provoociu, como 
ao:~ particulares. 

Provarei que o e:~ lo, como em todos 
os meo• actos relattvoJs â est rada de fer-
ro do oeste, eu n~O v.is~i outra cousa, 
aenl~ odir~ qllf ~tstaa à~uolla com-
panboa. , 

Nem ft8 pode dizer, Srs., que neste 
aa;umpto ellt me deixasse levar pelo es-
pírito partidario,porque o pre~ideule da 
companhia o Sr. Dr. Aureliano Mou-
rllo ú um dos ma i:~ diatínctos cbeC~:a do 
par~ido conservador de S. Joao d'El-
Rey. 

u Sr . Severiano ele Resende:- l sso 
é exacto. 

O Sr. X. da Veiga:- Ahi nao houve 
'politoça. 

O Sr. Barão àe Coromanàel:- Acei-
to o apàrte do nobr~ depuLàdo; eU~ Ia~ 
~· ~11111ii&! fOr'lue realmente na dt•trl-

blliç'o dos dinheiros publico!!', como na 
da justiça, com quanto o nobre deputa-
do wo qualtfique tle político exaltado 
(apoiado do :sr . Veiga),.ea nu11oa me 
deixo guiar pelos iutert!1:1es de partido. 
Disto tenho dado lnnumeru p i'OT&.1 
dur.cnte l1llill a .minha vida pub(ica. 
Para mtm '-Dto direito tem aos di-
nheiros dll proYincia o liberal, como o 
con:Serv.ador, '-o to diretw tem â justiça 
o liberal, como o conseua;lor E' deste 
modo que eu pauto aerbpreos meus actos 
como .aulor tdade. 

O Sr. X. da Veiga:-Mas a admis-
traçao de V. Exc. Co! uma das Qlais 
parr.idariasque tem hllvido na província. 

(H a outros apartes). 
O Sr. &rão de Ooromandel:-Para 

justillcar os mcU:s ac&o,, rel~tttnmeote 
â compaubta dO O&W, dnu fuer U!D 
histuroco resumido dos factos que se 
derll.o durante a minha admioi~U'açlo. 
Mas é ind t~pensavel '-mbem rem~.~ntar 
a um ::a epucha ma 'li ato az~d11. 

Cutno é ~abtdo, a com,.ao.bia lia ee· 
tr c1da du ferro do oeste tinbll um con-
t rato firmado com a admi oa~tl'llçao, 
pelo qual a proviacill garantt&·lhe 
j uros de 7 X 10bre o C4pi'-l ~<Dll're
gado uu a :sabvt!nQIIO ktlometrica do 
11 coJuto1 do reis, á voutllde da cvm11a• 
obaa. Esta optou pela subvenção kolo-
metr ica e, port.anlO, e.ttava a proviucoa 
na obr.gaçiJ de pagar-lho e;~oa aubven-
çao, log ... que esttvt:S:Se cunclutda uma 
certa extlln~Ao da e~trada 

A I!$ de Novembo o de 1880 a com-
panhia commuoocou ao governo que 
se . achnlo entregues ao trafego os 
pr1me1rus 57 kilomutros e pediu que 
se maoda~se proc<~der ao ex11me de que 
trata a clausula 22 • do cont rato de 
30 de Abril de 1873. Esta clau.ula 
diz o ~t-guiote (lé): 

c A :~ubvençt1o, de que tratao as 
cluusulll.ll UJ: •e 20. • eu ~râ deYidOA por 
cada k lomatril de elltrada completa-
mente cooitnrido, l11cluindo-se aa...en· 
tadko·oe "'le• trilho-f,. pontes, denaos 
e Wdas as domais obras ~rte. Esta 
IIUbveoçdo será paga semestralmente 
sobre os ko lometro~ coas ruidos 'durái:l· 
te o semo, tre e log•1 que o gonrno, 
mandando examinar a t!Slradu pu r ell· 
geuhetro de sua coufiança, euten-
dli que clla mt~reça .ua apvrovaçll.o. 
Este exame tlev~Jrâ estar feoto do1s 
m.:zes llepotll da rece,.çao da eomouu-
nocaÇclo ~~~la c.om}'anbia tio ~ ao.:h<>r 
prvmpta a secçao sobn· qull foi' tJ..,, t• 
da a subvcnç;ioJ, e é d.,ate pra~o em 
diante 11ue se ÇOnl,trà o temfo dos ju· 
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ros ~e q~o tr.ata a 
guodp. ll&,o'l,e, I' 

clausula 19.•, se- O Sr. X.·c.ta ' Veina:-0\J, ~. ··om 
pr~1jll f ' " ' .. ,. ,, 1·1 u ~ 

A cl~&u~ula 19. • di:ipõe o seguinte:' 
(U) .. 

• c• O ,g.•veroo pagará á companhia a, 
subve111,sllo ú.U jur"" ouyid\1~ uus pt·a~ 
pretlx.,s neiste cuotrt:w. ~e p41la- dt~mvrr. 
pagarA 10a1:1 lhlte por C~tDW subr-e ·o 
debíw -n!rltlcado. loto me$mO so eo-
teodt~l'li 'quaow As avmllla:s retar~ll.d.as 

"1 I I' .< ' por auats do dous mezes,1 11 u.e o gvver-
no nllo p&g•r por IUilXIlCltdáo de cou-
~. que $e ulio veri1illlf.l:.. ou .,110r ~ll
twlder llAo :sertllll devidaa o de!'OÍ~· IIe· 
noao de s~~r pag•~· • 

Vet~m , po111, u nobre deputado e a ~a· 
sa quo a cotuvaubtll tlub~t dtretto a 
subvtto(jlu cvrr<llii!()Uddotv a 57 kllo-
m&trot cc.o. truidos, lle.dq que, te .. os 
'"' OXllmcs, quu ttev.ào correr duuuu 
do jJf&:!O de ~ m..ztts, a pruvwcta os 
ace1 ta :ISO. • 

ura, a companhia commuuiouu a·l6 
de Nuv&IQbru de li!HO quo~ es&avau 
ptOWI/kll 57 kilowt~~N<S ót~ ts~l'lllol& e, 
outrt~~uto, o P•ISam .. nto •lle re!tol•suu 
a 7 011 Müi'QO de l!RSI, ISto é, Ot~rCI& da 
4 IDiae-:1 dl!i'UU. 

PvtiJUUW : vertdcuu·se ou oao a 
clauo11lu 11. :á!, utt. uhuna !'arte, em 
r .. vor d .. ouwvauhta f 
. Veridcllu-s.., llOI'qUe ella ttuba di-

reito r. rt~C<:ber a ÍWjiOfi&UCIIl dvz~ lu-
lvwe.rua coostruitlu• dt~utru dt~ 2 we-
ws e, IIU tlllltaDll, , h ou VO UWil dtlWOl'll. 
de pertu de 4- mvU:~. 

N .. m se po<lt~ ~accusar a ~tdmtnis-
1.r.sçav pur ~lll mlltll, vorqu11 VÓ> totlus 
ClllllJifllbeuddJ qu" o ux .. wu du uw~t 
esh uda dt~ C"rrv uâo .e luz cum u m., •• 
m .ll íucihdulle cow que llti t:XIltUlull úm~~o 
c .. lçallll \lu qlldlqu .. r outr"' ulJt a lle su-
m~:ou:t 1n. pu1 \duct.a ;é JII'OC·liO t11tup v ; uwa 
q U~IIO em q UU ÍU 11 JlrllVIU<:IIl llo:4t"U• 
u .. r õl~ cout11~ uuo pouia >llr resoi· 
tida c~.~m prtjl:tJillaç~o . .. 

U g.,v.,ruo, :su.~tCttu nó CUIIlpnlllt:Dto 
dos li,,S duv"..,.• bearrillfuu l.l t~ugll
obei• o do 2. •1filtra'c!th, q li v llru tldil.o 
o Sr. DrJ Qiêu'oi, ó\·ulll ~d ll'llcnbr dis 
obrus pllbliea~, dll Jlrucedor a BSlll eXll• 
me oow a p<miY.,J b, evtdade. 
T~ndu es. e eug.,uh~iro cumprido a 

oruew 1111 pt-e11.uuuctll, duu~r.. a" l'ou-
C JS dillS CI•U(tj~:ClUIIVU O lltJreSuOluU O 
seu P'-'lt:Cilr , que nao Cot muiLu r .. vo-
rav"l à eo\radll .... . 

O Sr. X. d4 V eiga:-Era engenheiro 
da l'rovtucla 1 

• 
O Sr. Barão de Co1·omandek- Era 

!iJ~t!ÜlllÍ.I'\1 du fruVIUCill. 

O Sr. Barão ele Coromámlfl:.!....'Dà' 
provinc•a, e óêsse &ir;uittér"'é qJe ~ foi 
mandl\dy ,p~lo pr8Jiden~e ll:a .. ~e.diAo. 1 , Como Jlz'ia, · :k pr"-qldêüte, ,!le11 .tol o' 

I [ QT' ~·· I ~ Ü "i ttfJ parecer du Sr. ,Dr. U«~l!~ · p~fO 11· 
v ra vel á em ,Preza, rol mtstilr a adhl\! 
nt:~traçao' iu~&~dur ~m' s~ufl~ó 1e9g~ nbeu·u fazo.r outr.J exame, ,e de,ata 1çv~ 
mtssão '"' oncarreg~&dó A ar{tii\ÇW ~ilg~, 
uhe:ir.o o s.·. lJr.J•'ranciSC<l dã h-emos, 
que igulll!Jlente apre$8011-~ eió ~a\ít~ti 
zo~r o S..ll euC~&rgo e, dentro de Rlllf~ 
dia.s •. av•·o:spntuy. o ~ouj~á'r;J:p;: -em' cfliá 
diSCOf dava d,o 'Sr. Qúiutoz ~m !Íl~·~s 
pontua; parecer áltu:~ haseado- o~u .. sõ 
na observuçll<.~ propril!•· cyÍ}!<.~ ~n·a tWi~ 
n•âo dus JI~.Pt t\l' dvutu;~t~mgtWnei,ro ; nrs· 
Rt~b., uça., ~~dt~nu.k.,r o J~fu: ,:>»,as/~. 
que, tendo Yl~l~u a c~tr.<~4.'!• de~b,ft~ 
to:~~.Jos muito loS•.IIlgpirus qu,11 ntl:!. à 
sua ~os\rucçio. , • \} 

Com est s elt~g~eotos, estas infs qoa-
çõe~. eu coo!u~·~i-me dt\.4·~1 .~ qqjMé 
achuva em estado de ser ·aceita. ~-

da ~~··~· :ir~ pr,c111d.eut~, •. ~1. ~~"/'o 
mea ucr~~ulo, ru% a.c~~l ... oao._,,,;~ 
tr!"•.la, eXIgi~ fetOIDIDeDftal!1,1~1&~~~f 
c uva 4•x:eutO·J_a qu,e vrocllf~;l!B., ~I'!JL1it;! 
dentro ~o ,mats cur\p l1rasu, a\g~ 
dui'ehos que linhalll stdó 'notado~ uêlo 
en~!lDh~iN Queiroz: • -

Ainda. ma•~ Eu he<ifava . ~mbem 
quanto á 1mporLuncu1 A qÚé }.1.1.)1~~; di· 
rt~tl~ ~ q .. rul'uohia, pu.rqu'l, t~~·\~ esta 
opt11dl.l pela ~~bv .. nçllu ue 9 .:ou tos por 
ktlo.uetro. re~tava-•oe a do~toJa ~~ 
tenllu "lia 9.~tidv u re Jucçâo. ~fl. gi~Xt 
1•or um ~~~~1tamout<J, q~)l, l'~~te rto,~ ffi~Q.
to fez ao cu#tr~tto, dt~ ll&-:~u u4u ~ar
cuhtr a subvençllu na ru4u da biwle; 
taotu quo me opput llQ pagamauio da 
quunt•& mt . gra1. arguu.eut.audo qué, 
se a compantuu. t u1 hll ·obttdo a • r'oduc-
Çáu da b.t .. )a tle Dtll m.,,..., a•76 ll<!nti -
metru:s, i,a~ fado eYia a ~lllrr.!oçclo 
ttlr <IdO l';!fd Zlda'. ' CJifii.. í. éla Vetgà:',Ah ollo bá-
vill ~as4,o pára .a ob}~cç)lo.}v~u.e a lei 
d~ r#l(lucçao íoi po:st.equr ao 'r.Qo$:to. 

O ~1'. Barão de Coromandel:- m, 
nllu havia, e eu ma convenci dt•<Qttle-
p •is; mas ohgo i$to para .mm-t rar o el!• 
cru pulo com ~uo pr .• oedi , COID' que do~
pentl i •·S dllohetros publlc .. s 

Di·cuu vvr muitoJ dtu com o Sr' Dr. 
Muurao, e ulttmamente C<JDTcnci;me tio 
IJUB a ctompunbta tmha direotu à :~ub
vençtlo intt~gt'ul, pqrque oo additàm-'nlo 
au contr"to linha' esdpad'o, ao Inm. 
11resideote de en~o o bom ayisó d~ J"?· 



duzir a subvençio na r:LSão da bitola. 
Exi.ste aqui o contrato, que oa nobres 
.tep"utado~ podem examinar. 

De sor!e que a companhia obteve 
esta reducçlo de bitola, cont inuando, 
en,retanto, com 4ireito a mearoa sub-
vençlo kilometrica de 9 contos. 

Consultei a diversos adYogado~ rest-
dentea nesta capital, advogados de 
grande merito, ~mo sejao 0:1 Srs. Dr. 
C:trlo~ Ottoui e Dr. Can•hdo de Oilvefra, 
do qual tenho parecer 6Scripto; tenho 
tambem parecel'es dos Exms. conse-
lhAlros AlfoJ?.SO Cela11 e Laraye~e. 

Todos -estes jurisperitos Corao de opi· 
olao de que a comp:tnbia t inha direito 
à súbvençAo kUomotrica do 9:000$000. 
Formada minha tunvicçlo, ordenei o 
pagllme'nlo da subvençAo, cJtbo exig.a a 
companhia. 

O Sr. St~Jeriano de Resende: -Nm-
guem accusou a V. Ex c nesse terreno. 

O Sr. Barllo de Coromandel:- Tra-
go estas considerações para mostrar"VOS 
quanto foi o meo escrupulo oeste no-
~ocio. : . 

Tratemos·agora da quostilo dos JUros. 
Exigindo o pre~il!ente da directol'ia o 
pagamento dos juros c.•r respondeotes 
á mora de qoasi ~ois mezes, quo se ve-
rificara no pagamento, em c0nseqneocia 
"dos estuofos e das discussões de que vos 
!aliei, eu declarpi- lbe que nlo estava 
ílispoato a pagar::lhe semelhantes juros; 
'que, ten•lo a c·•mpanhia recebido a 
avultada somma de 513 contos, pare-
cia uma dema~iada exagencia, falta de 
generosidade da sua parte, a cobrança 
desses juros, que n:Io excedi ao da· mes-
quinha quantia de 5 contos e tanto. 

A estas minhas observações respondeo 
·8. S.1ue nlo estava em ~uas mllos desis-
tir dos juros, mas quo, se eu lhe mau-
dane p11gar, ello se comprometterla a 
obter da assemblea geral dos acoionis-
tas a r~Utituiçlo desta quantia. Isto 
oonata do meu r~·torio (lé) : . 

• Deve oótar-111 que o presidente da 
directoria da es'f&d& de oeste. Dr. Au-
reliauo Mart10s de Carvalho Mourlo, 
comprometteo.se a obter da aasemblea 
dos acclooistas a restltolçào a proYiocia 
dos juros que lhe (orlo pagos.,. 

Igualmente prova-se com o relatorio 
da direcwria da. -estrada, IIJo na reunilo 
da asaemblea geral do:! acoionistas a 29 
de Março de 181!2, folh~s lõ, onde diz 
a directoria: 

c Ua relativamente aus juros pagos 
pela província um ioc1deute que nos 
compromettemos a sujei ta r á vossa apre-
claçto. Estranhando o presidente da 
província, que esta companhia recla-
JPl"ae atéjaros. quando outras nlo o 

I 

tlohilo feitc, e lembrando o alvitre de 
raze•-se por parte da companhia de-
slstencla desse direito, o presidente da 
dlrectoria ponderou que oao o f~ia, 
por entender estar Isso fora de allas 
auribu1ções e poderes ; que t~emelhao· 
te desistencia parecia-lhe da exclusi-
va comp..t~uicia da aasemblea geral dos 
acolooistas. Collcluio declarando que, 
atteodondo a justiça C<Jm que fôra 
tratada a companhia, e as clrcumstao-
cias que embaraçarao· a obtenslo por 
parte da província do oecessarlo nu-
merario, estava resolvido a propor-vos 
que, por a c to expreuo. Ozesseis se-
melhante desiste nela A eate compromis-
eo lndl vidual adhorlo poaterlormente 
tod& directoria ... 

Quando oeste topico ~ falia do pre-
aldentà da província, refere-se ao in-
divíduo que tem a honra de occupar a 
Yossa a tteuÇio. 

Eis. Sr. presidente, cômo se passarllo 
os factM relativamente aos juros pagos 
à companhia d'oeste. 

Muito bem diase a diroctorla: estra-
nhei esta exigencia tanto maas quanto 
de todos os contratos de estrarlas de 
fer~o que existem nu provlnoia em á 0 ma1s oneroso. (Apoiado1). 
. o. Sr. João Lui3:- V. Exo. ~ se 
JUstiO~and•J perfe•t~tmente (Apoiado.$). 

O Sr. Barão de Coromandel:-A 
compau~aa devia ~Ar maia gllnerosa, 
Dlo dena extorqu•r .••• extorquir digo 
mal, llllo. devia ter exigido, upes'ar de 
ter d1 re1 to ...• 

O Sr. X. da Veiga:-Extorquído;es-
capou a conlf:~Sio. 

O Sr. H. Sa/es:- Nao apoiado; não 
ba cou6s:>~o. 

O Sr. Baroo de Coromandel:- Nao 
h~ tal confi:<SAO, foi laJI'SO, p01s estou 
dtZenrlo que a companhia tinba darei to 
Entendi que ella era pouuo genero<a: 
que oalo devia exigar essea cind, 
contos e, com toda franqueza expuz 
as minhas objecçõBJ.. as qua;s leva-
rio o Sr. M,qur&o . a ~mar para com 
o &OTorno da proY1,aaa o compromi•ao 
coottante _db relatorio da directoria, 
quo. B;c&bel de ler; compromisso qu 
&CGIIOI , conllado na palavra boqrada 
do hqmem de bem. 

Examinemos agora mais detidamen-
te se a companhia tinha direi to BO$ ju-
ros, de que so trata 

A clausula 19.• e>tatue que o gover-
no p~gará juros de 7% sobre as 
quantaas retardadas pllr 111ais de dui~ 
mezeJ, a~sim como tobre. as quo.~ uào 
Corem pagas por inexactid&o de coa-
tas, que se nilo verificar, oa Ri>r el'\&ea~ 



. . . ~ . 
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. de r o gqverno nOCo se~&m • devut'~ o 
d. pois .teab.Jo !le ser pagas. 

A. cl~u,uJa. 22,." . 4~t..tçmil(a que o 
QXl\llle da 6!tra4a ~a ~e4o .llllnlf\l de 
d· ·~ mo~tes depois da ~eedpç&o de C<Jm-
muoj<ll\9ao jlela ,companhia 4_e se' achar 
prom~ta.. n aec:Ç4u, e é d~tfl<.t. pl'asy em 
<!.i~ o te q U 9 119 eu uta râ ,o .tem pu doN UfUS. 

• PQrgpnt.o:, ~liUVd ou. nllO esta mora f 
• (H o. vur'iol,o.partes). . . · 

,Us ltobrll• dep,u~IIQMilqpod(lm,tprel!r 
a jil~tra du eOl!lrato, que é terminante. 
O paga)ueoto foi feito q ua~i dujs mtJztJs 
,depui~ do lindo o praso da3 clausula., 
lp.! • e .ft~. •, comu ficou demo~JStca•lo; 
~'l• bqu Ye a lll"ra. • 
E~ ,u&u Cui dev.id.a á companhia, 

mp.s sim a mutivos muito poudt~roS •:s 
da pat;lu du guver.oo, c..omo u eviden-
cia 1guulmentt~ do começo do meu di1· 
cursu. LJg9, a coml'anbia t inha direito 
&Oi jurus 110r es ta mura, e .tanto a:s:sim, 
. que a d1rect9ria de fazeu~a,em data de 
7 do~ l'd~trço de JASl, na, 8U.;l n:p,.esen-
taç~o n., 116,opioou .em. .~aro r da COID• 
par>hia, aRm de que se llie.. paga~~Sem ~a 
Juro•. 

O Sr·. X .' da V11iga: -O despacho fei 
alem d11 pardcer; d z:-pague-sd, coa· 
forme o parljc~r, inclUindo se os juros 
vencidos. · 

O S1·. Barlio de Coroma~tdel :-:'la:o, 
aenbur. 

O Sr. X. da Veiga:- Foi alem do 
parecer. 

O ~·. Bar4o de Coromandel:;-0 pa-
recer mandd v a pa15ar O< j u ru..s. E1s, pu r· 
tanto, perfeitamente provado que a 
$)Oili!JILIIbia Ltuha din.ito•JrOI ~u.rosf 

O St·. X . da Veiga:- Na:u ap01ado. 
O .Sr. Barão de ()oromandel:-Dd>te 

mo lo nllo ha discut ir-se. Isto é direito 
muoto p0~1t1vo ; ndo se pode tur.:er a 
lettra do contrato: é prect.o re:~p .. Jtar-
ae a fé doj contratos. , 

Argumentou o oobre oiepu&arlo com a 
por uma do Sr. Meu'& ee . Va.sooucel-
loll, pel.n qual m,adou <8. Exe. que se 
desc .. nli:J""m do últ .mo pagamento qae 
ae dt~v ia á ooapaa'hia »~ jaros que 
esta recebera. Ka&e acto do Sr-. Me1r~ 
foi uma violonc1a, nma das mui tu il-
!egalidatles prat.icadas por S. Ib:c. du-
J'ftnte a sua admin1straçãn. 

O Sr. J. Lt,i;:-Foi uma violencia 
feita á. companhia. 

O :St·. Bar·iio de Co1·omandel:- Disso 
o oobro duputado f(UO O.."Stl act .• fu1 tao 
legal que u comp1>11hia re:~igno.u-~e.Nâo 
ba 141, nAo 119 resoguuu ... 

O Sr. X da Ve•ga:- Mas abro mllo. 
O Sr. Bar(IQ de Ooromandel:- A 

• 

. 
companhia nlio havia do, pela •força, 
a,rroba.tar dos COÍI:In da p.rovincna o 
diJthaoro q_pe)be fOat dOfUOn\<~do me-
Do$ ju~~amQtlle; cedeu á Corça. 

O Sr. M . li'wlgeacio:- M.u ella ca-
lou-ao. 

O Sr. Bardo de Coromandel:--N«o 
calou-se: · 

O Sr. M: F«lgencio: ..... Devia ter 
pO!Ito a competente a~ll?. ' ' 

· O Sr. AI. Fauslino:- N!Io ~uiz. 
O St. T.' 'da Mo~tâ:- Logo/a~rlo 

mllo ·o Sr. Qarão de Cor,q~nael:-N1to 
abrto ruâo, au cuntcario, o prii:Sidellte 
da companhia prutestuu et•ntra o ae1o 
do Sr. Meira de Vasconcellos, como se 
vO do suu roqoerimento de~ de Nll-
vembro de hS~l,•lir•gitlo à ·: Exí:. , élb 
que peoio que .fosse' aebito o prot001to 
dt~ que nlo ~e con~idera~~o , ~e r a íl\r~

' torla da e.-trada acq,uiescido á~ deduc-
.çt~o dos j l!ru$ ord.,Dl!-da por S. ' Ex'é . 
e lluu á compaohiataalvo o direito de 
rebavel-os, se . assim o rlllj0lves:101 em 
assumblea geral, a cújo cónheclmento 
tie ria todo levádo. • · · · 
E~te pt·.,testo foi repetido pernnt&a 

dire.:torta da"fazenda , por 2lflcio d,e ~4 
du Fuvereiru de 1882. (I) 

F1ca pruvadú que a companhia 'na:o 
ros gnou ·se; aceiwu o r~cto qbngada 
pt~la t .. rça , ma$ protestando sumpre. 

Ora, s~ .. ruo· era melhor; rpaia pru-
domw, que o presidente da proviocia 
aguardot:s:se o comprimenib dtt" I'ála-
vra do pre~idente da directotl«1 Es.-
purasae que a assemblea goroal dos 
acciouistus, · cedendo ãs fOil.:itao.;cJ~~ da 
doruo;toria, qae se 1or nara solldaria 
com o présidenle nes~e <;••mpromisao, 

' I 

{ 1)-Eis o quo diz a directorla Ja es-
trada no >OU •-elator io de 29 dd Março 
dtJ l l$lS2, paginas 16. 

c o., que tínhamo' direito a t8Cil· 
ber ordooou menoe ju.tamente S. 
Ex c., o pre:sllldtlta d.& pr .. viu~,., ,, ..ana-
dor Mei!"4 de Vbcoocullos, u dedo-
zt~S8'a quantia q11e a t ttulo d11 juN• 
buiamos r.~cebido, decla rando S; .Bro. 
que o contrato ollo estipulava ttte~ ju-
ros pela mora. 

c Em petiçllo de~uzio o preside11te da 
direo:toria o di reito qutJ a-si~te à C•llll· 
pan~ia a semelhaut,_., juro8, llire1t.o re· 
conhecido pur acto oe$f1eoiul da pre~ 
Sldeucia, acto tào bruscau1en1e rllTo>-
Jladu, te•·auo .. ndu por apru3t'n t •r 1\ S. 
Exc. f.o rmal prott~»to c lltra eemdlllltD• 
tt1 deUb. r oÇào, c••uttarta A>~ ohtu:.ulas 
ex,pres:~~a •lo nosso contrato. 



cedes-e dG dlreítG aGs juros e ·orde-
nasse a res,ituiçãd do dmbeiro â pro-
v.incla t Cercamento ; era i:.so muito 
c~iial e acertado ; · porem, nllo estav~ 
no1 h.abito3 de S. Exc., que somente 
conhecia uma lei-a sua vontade-.(2). 

S. Exc., portanto, preferlo o arbítrio, 
a violencia. E~se p,rocetlimento. porem, 
que servlo de b2sé á toda accusaç!o 
formulada pelo nobre deputado coMra 
mim. nada prova; ·aem justificação al-
guma, a portaria do Sr. Meira de Vas-
concellos não pode servir de argumen-
to contra a legalidade do meu acto, 
u qual, em vez de ser um capitulo de 
accusação â minha administração, é um 
metlvo de louvor, com que muito me· 
orgulho, pois qu~, assl~ pratican~o. _dei 
Pr9Y&S de que se1 respeitar os thre1tos 
de quem quer que seja. 

E o meu orgulho mais se lisongea, 
Sr. presidente, por· que o nobre d<~PU: 
tado, que &ao bons de~ejos me tem como· 
homem publico, havendo tomado pera_n-
te a assemblea um solemne compromis-
so de provar com documentos, que eu 
fizera doação dus dinheiros da provín-
cia, nllo éncontrou em toda a minha. 
administração para demonstrar o seu 
asserto aenllo esse acto, que tanto ma 
honra, que, em vez de ser objecto de 
censura, deve ser elogtado. 

Tenho concluído. 
Vo.;es:-Muito bem; multo bem. 
(O oraaor d cumprtinetllado por seus 

amtgos). . 
O 8r. Xavier da VeltJ&I (Não 

lemos ·o seu discurso) 
O 8r. Henrique 8alea : (Idem). 
O Sr. Palxão:-Sr. presidente, 

V. Exc. sabe a dedicação com quo 

(2)- Quaodo eu a~im me enunciava, 
não sabia a toda que a C•Jmpanbia tinha· 
desistido do dirP.ito aos juros, em con-
saquanciadas sulicitações da di rectoria. 

Eis o que diz o parecer da com-
m·a$10 fiscal, de 14 de Abri l de 1882. 

cQuanto â questllodejurosda mora no 
primeiro pagamento da sobvençl!.o pro-
vincial, na importuneis de 5:186$948, 
é a com mimo de pa~er que so cum-
pra a promes: a da directoria e que se 
desista n.ão só desta, como de qualquer · 
outr2. r~clamação relativa a JUros de 
mora ». 

Deste parecer conclue-se que a com· 
panhia fez desistencia d .. s jurus, em at-
tenção ao compromisso t-Jmado pelo 
presidente da darectoria para cumigo. 

Logo, quem fez entrar esse dinheiro 
para o~ cofres da proTincia fua eu e 
ulo o Sr. Meira com a eua Tiulencia, 
que teria de ceder perante o d•reito 
discutido da companhia. 

apoiei a admlulstraclo do Sr. senador 
Meira de Vasconcelloa, quando presi-
dente desta província; oomprehende, 
portanto, que, ante as accusaçõeil gra-
ves qu0 lho forum {eiu~ por occuillo 
desta disou!!Slo em qu~ nos achamos 
(apoiados da. opposiç4o), ov; .. podería 
dar'prons de que nllo procedi sem ra-
slo quando prestei o meu apoio lquel-
la administração e dorendí·a, do que 
.ainda nlo me arrependi; mas, Sr. pre-
sidente, nlo devu insistir em uma tio 
desagrada vel d1sousslo, como esta, e 
quero ~er mais delicado para com os 
collegas que &entam-se'Óesta bancada ; 
por is:;o, prote6to apenas, em meu nome 
e ao de meus collegas pr-lltn, que 
tambtlm apoiaria aquel~ administra-
ção, contra as accu1t1çõe~ que lhe fo• 
ram feitas (apoiados) .. .. 

O Sr. 0/egario:-Apoiado ; muito 
bem. . 

O Sr. Paixão .... e requeiro o encer-
rameuto desta discusslo. (Muito bem). 

A casa approva o requerimento de 
encerramento. 

Em seguida, sendo posto a votos, é 
Njeitado o requerimenttl do Sr. X. da 
Veiga. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Orçamento protJinci4!. 

Continua a 2. • d1scus~lo do art. 3. • 
do projecto o. 288, de orçamento pro-
vincial. 

(O Sr . Barão de Coromandel occu-
Pil de 110110 a cadeira ela J»'esidencia). 

O Sr. Palxãm-sr. pre~ideote. 
o Hlustrado d<~putado que euC(ot .u bon-
tem a discoaslo do art. 5 • do projecto 
de orçamento, depoi:s de fazer diver-
sas cvnllid.,raçõllll sobre a impor aaucia 
da materi& e sobre as cautelas que 
deve ter a assemhlea provincial em as• 
sumptos desta orJem, tratou de mos-
trar que a ct~~edida con.signada pela 
commisa&o ne._ ariiso. se por um 
lado attendia aua reclamos da lavoura 
e con~ul\ava 0'.1 inter4!11B1 da proTincia, 
por outro nllo satisf11zia ·perfeitamente 
os MUI fins. . 

Co11:1ultava os interessees da laToura, 
Sr. presidente, quando m.andan equi-
parar á taxa da côa·te a pauta que de-
vesse ser confeccionada para cobrança 
do imposto do café na nossa provincia; 
consulta v a ainda os intere~ses da la-
vuu.ra, quando ·reduzia a 3 o praso de 
6 me.zes, propo.to no projeelo. 

M11s, por outro lado, disse S. Exc. 
<i ue o projecto com a e111e11d" u&o ~~~ 



tl!fuia perfeitamente seus GoJI, por-
que a emenda ·mandava urg.tniur a 
pauta, t.,ndo em vista o pr&ÇO ·mtl'iio 
no met aarerior, quando lhe parecia 
que •a media devia ser procurada no 
trtmea1l'e; q.ue, alem disso, tinh& o in-
conveniente· de difllcilmente póder ser 
lenda eata pauta ao conlloclmento de 
todas •• recabtldorias da ~rovincia, 
a6m de ahi Mlr p~t& em pratica : e 
ent.ao, llulleitOu a idea de uma pauta 
mrxtll, isto ~. de dua:s palita~. uma 
p&r·a r&ifular a chbranoa du imp 'slo do 
caf~ que fOI~ exportado pel•)S punLOS 
que ficAo mais proxtmos da cbrte o ou-
tra para regalar nos pontos mais nra~
tatloa. 

Tratou entlo S. E%c de m strar que 
para aa recebedorias que ficAo na• e:e-
taçô.!l ;lu estradll! de ferro de ria lM!r 
adaptada a pauta semanal para a eo-
br&nça do imposto, e que para as rectt-
bedonaa muho araat.tdas, eomo a da 
Phrladei!JhÍ• e outr•s, plldia-se ttdop-
tar urna pauta trrmestral ; de surre 
que em um&ll o exactor obsena•'ill a 
pauta lutia e appronda pelo pri!Sr.Jente 
da proYincia, em outras se regularia 
pela pau._da cOne. 

O nobre~depu&a•lo nlo parou aqui. 
fot alem e deolarou mesmo que acb"va 
couvenieote ou, pelo meMs, olf'erocia 
á con~ideraçao da commi!l:!lf) a idea do 
astabolecer-se na cbrte uma ~taçllo 
p&ra a percepçllo drutas impustos. 

Reromrndo u ob;ervaçõe· f, i Las pe-
lo nobre deputado, vou tomar em con • 
sitlera91l0 . as doll8 proposições de S. 
Exc., re lativas á a;fopçlo de uma pau-
ta wixta o ao eatub.,lec.mento de uma 
rooubt.'<luria na cbrte. 

Sr 11 re~id.-nte, julgo incnnveniente 
a P••Uta mtxta pelas ..eguin&es ra>llcs. 

O Sr. Menelio:-0 meo collega 
apeua~ s1111gerio itleas. 

O Sr. X. da Veiga:- Nada afllrmei. 
O Sr. Paia:âo:- E' justamente o 

que e,t.,u dizendo; suggl!rio esus duas 
ideu, e eu vou mostrar que olo as 
julgo aceitaYeit. 

Nlo acho connniente a 1. • idea, 
da adopçao·da uma pauta .mixta: em 
1. • lugar, porque h a vena grande 
difficultlade em transmrttir-se a pauta 
da cOrto para as d 1 v~rsas recebadcrias 

• • • • da pruv1ncrn, mesmo as mata pr. xuna.s. 
A exilur taç4o ~o . café em no~.;a 

província ~ Certa dtarrameute. sem IR· 
t~rru.,çlo, nns dia• Ceri11d01, C(lmo nos 
dia:~ ut.u1s, det(le a manhl até â noite, 

A pe.uta semaual da cõr&e ~ publi-
~d• óo• Jorol\et da maoh4, Clue olo 

podem chegar nu divoi's:1~ roceboddo 
rias, senllo em horas diV'enas o OJ1l 
algbmas dellu Ir tatde desse dla. 

N!o ssrla, portanto, ~rvel que essa 
pauta vigurasse ·em todas as rccobe-
doriaS ao me.<! mo ren1po; porq o e tl paúta. 
remettid'1, por exempl<t, da cbrt& •para 
as estações ma~ d astadas do Tamai 
do S. Paulo, ou para a ultima e~taçlo 
da estr11da da Loopotdina·, havillo • de 
chegar ali i âs 4 Jlara all'5 hora'~ da &al"-
de, ao ·passo que em outras 'oh· g~'ria 
mais cedo; haveria gnndo i rreguhm~ 
dada no modo da aiTell&dál;l•i; em 1dtlrlt$ 
recebedor ras começaria a paula li \lf .. 
gorar logo demaobll ·e em outras ~ 
p11der ia ter vigor no 'dia st>goin~. 

O simples euuociaJó' de•to incoiÍv&o 
nien&e mostra que llst4!5 factos. pode• 
r ilo dar lugar a abusos, póderialse pre. 
texlar a falta' de recebrméotu lo JOr· 
na I, poderia mPsmo- dar-~e ioterru,·çlo 
na enrada de ftlfro! que im1 OS41blli'· 
ta <Se a chegada dns juroa8tl a certi1.!J 
pontos; p•lcler.iá havttl' extrtYhl-•la.~· m~
lu~; erc. etc.,e fie•• v a a repa• t lçlo O!lotl 
sem a t.er como tomar contais a01 
exactor'O!f, porq ae nllo poder la te i ctltl• 
teu. do m •m~<nto em que e li~ liouy'es-
aem recebufo a pauta. 

$e quantu â• estaQ(Ie• mals proxiritàs 
dl11·:1e ~tes incunvl!llieut.. ml &is f11· 
cilmaute ddr-se-bllo quanLo 4• uutr'as; 
o oser ia melilor, seria menos inconve-. 
nrente que se ado!Jlasse uma tó ·me-
drda para t ·da provincra, embura huu-' 
vease o' perigo de nao chegarem n 
pautas a tempo .ás e•taoyôes maia di~t
taut a; mas perigo quo n~o era lle 
gran•les consequ~tncra,;, porque a~tbe
mos que es:sa11 8$taçõe~ ~ao tio muito 
pequauu movimento, e p<>r tanto o 
Jlrej uiz<~ nao SO'ria conqltferàVul, nem 
pard a província, ném para o partt• 
cu lar. 

Quanto â eataçlo central, na cOrte, 
lembrada pelo nobre dttputado, tenho 
a ob.ervar que nlto acho a idea acel· 
taYel. Si se tratasse da cobrança ex-
clusin do imposto do csfé, ainda 
bem, poderia se conseguir algum re-
sultado d• metlida lemb,·atia: masoasas 
recebetlorias cobra., dtversua impo·t<l3, 
tanto de exportaçilo, como bxa rti• 
norlt da. 

Por tanto, seria indispensavel, mesmo 
quo s, cr•Jusse a recubudorta centrd 
du cOrto, a cuntiuuaç:lJ dai outra~ na 
província. . 

Alem disso, essa ertaQlo central na 
cõrte havia de ser 11$t&belecida,ou juntó 
á 'lu e existe .do mesfllo s vneto, d• fl'qif 



vji!Jtia ,qo jtio 4e ,Jal}eiro, ~~ n~ p.o-
pd~ é~t~ ,da ~~ra~a d~ ~erro de 
Pedro )I. tdf.!l, qu'lr nuq~, quer nv.u-
~r~ çasq~ wdAAl s.'I·J~r m~iw~ abu:io~. . o.~r. Menelio:"'T.' l j!SO é v.erdade. 

O Sr: Paia:ao:~:-Se lo,:~se a recebe· 
dor}a e,t!liel-e'cíJ.a · no con~ ul&tlt>, o 
c,afé 4e ~iuas e s. ~Paulo, q UB é expor-
J&rlo conj11nctam~ute cvm o do R1o de 
Jaoe1N1 confundlr-~e ·b a na cua do 
c:',m~isurl~ amesrdtt pagar o tributu. 

' . 

Ih ~partadqr ,ap eso~nt.ar-se-!lill ua 
liS&ilÇIQ t»c4, cu.m grao~es part1daa de 
ca,fé flíl.ra.pagar ,o i-!Dpost•J, 1uas sem sa-
bor d1zer ~ er4o ellas de <lllfé de S . 
.P-..~ulu1 Miou ou R.io de Jane ro. 

Ora~ q~a~dol.mesmo os comm.issario3 
pp4!\Siem d1v1CUr o café cvufor_u:~e as 
.suas p,r<~Cedenciàl!, quan~o o quizu:~>ew 
.f3f'.er,. aorqúe .seri;~. i:stu de uau graude 
tl;aba,lbo1 ll que nau enclo 11bngados, .em i .do caso. se,ãa u1na medida que 
fiéa.ri~f!i mt~rc~ ,da vontade d •S uom-
mhjarit/8, .dem· de que nessa hy.potbe:st~ 
Jl;04-iat&Cilnif,leer· ti !I&> o ·~xportauut· q u11 
1\-~eilla •~irande quauuda~e d!) café, 
gr;~ndes)otes'P.&ra desl'achar, embo, a 
djl"' d iver~s,proce~enctas, le~asse toJos, 
pa~;a, dilnin~r trabalho e 1ucom.motlo, 
a u ma •Ó das estat.ões, prejuuicando a 
Oltira. P\ldia .o café de Mwas ter de 
O~!lCÔr~r para augroenio .das reud11s da 
f.~viocia do &ao ~e Jaue1ro com pre-
Jilizo da OOSll& .e VICe · VtlrBa. 

.EstaJ difficul~ade~, .que vierão-roe ao 
cooh€camenLO pelu IIStudo da que~ ttlo , 
J\10 fuero. aoreditllr que a medida ! .. m-
boada .pelo nobrt~ del'utado pvd11 dar 
l;lg~r a grande~ abuSO$. 

Lem br11i':'me cwe so poderia tª'l vez 
deterroanar que o café uao sahbst~ da 
e;taçao.da estr.ada de Ptldro ~. •, sem 
que· u commissar10 fosse pagar a taxa 
do imposto. M,a.s para Isto seria preciSO 
poder-se coagir aquella Eh tuçao 11 cun-
fervar em degos11.0 o.café, cuJO Imposto 
oao fosse pago, independente do onu.s 
d11 armazenagem, que ê Clirt~simo. 

A iato, com certeza, aquella es:a-
ç.IrJ oito accederia, porque ali e.s~açõe:t 
de ,estradas de ferro têm até se recll4a-
do a consentir que se cobrem os impos-
t Js,da proviocia ·nas sua~ estaç(}e11. 

Req;ovida, porem, esta dilliculdade, 
seria preciso remuver tambem a da cuu-
fu ito do café, quanto a diversas pruce-
dencias. 

Assim poi;, oito pude encontrar urna 
soluçao par'' a qu·~slito; parllce-me qllà 
a ·idea iudica4a pe.a . colllmaasao é J US· 
tam6nte a que oo;s pude aproveitar; por 
,1101 ae &W Certo fOnio fOde ser 9:jlli4 

~edit~:l projllllicial a prov.i·~cia ou ao 
pur\iculaF, d~4.&• a, hyp>1h81111 ' do ea~é 
ba.:ur ou :subir muito depoiS"do oonfee· 
.ciouada a pauh, 8$~ inCsJ.nnni~onte se-
,rá compen~aolo: si -a p.coYioc1a tinr 
prejutzo em um tr ime:stre, em outro 
irianestre pod.,râ t!IT l ucro. 

Uaverà, porta~Mo, .compensação. , 
!S~o qav11rA r~IIO de' qll,ix.a, porque 

em totlo caso a pªu'-' será. feita, ·tendo· 
se em vista o me1o toais raao~v.el, isto é, 
a !D'edia •lo triwet~tl'e•-anterior. · 

O Sr. X. àa Veiga: - Prefere entao 
a md~ia d!l ~nme~tre anterior â ~o .maz 
au terwr 1 , '' 

O Sr. P aia:ao:- N4o faQO .qlles\ao, 
niio vejo ioconv .. niente nisso; apeur de 
que, quau.do apre.sen~1 a 'Ide .. tle l!ildu-
zir-su o pra, o, f ,.j para mai~ de perto 
acompanhar as fa~ea do prt!ÇO 11o mer-
Cll.dQ. I 

O Sr. X da Veiga dá um aparto • 
O Sr. Pailfão:- (}1 que queria dizer 

é que llllo b.a jncunveui .. u~ aduptaodb-
se usta media; mas achava mt~lhor 
aco.upanblll' maia de-porto o movimeq-
to do mercado; as~im o prejoizo ser1a 
mono1·, tlln to para o fazendeiro, como 
para a provaocia, porque a pauta, 'an-
do coufecciuoada no uH i mó mez, ac .. m-
pauharia maas de perto o est.ado do ca-
fé no me~cado e o fazendeiro pagaria 
sempre o unposto, confurmeesse estarl01 
entretanto que, tomando-se a mlldia:do 
tri 1nostr.~, pude hu ver grande difft~rença; 
quando a taxa começar a vigorar , poJo 
estllr em completo des:occordo com o 
preço du café uo m.Jrcado. . 

Creio que íor~~:o estas, Sr. presidente, 
as cousaderi'Ções feilas pelo illuotre 
deputndo rtJs1denie na capitrl e que 
encetou este debate. 

Eu, como o oobrtJ deputado, nil:l p~s· 
so dar solução à questlitl; sou o pri-
!Delro a reconhO<:er que ella é nilo ró 
Importante, como diffi.:il o qúe actual-
meute nclo pode ter uma soluçllo perfei-
tamente sads~actona. 

Aceito, por~nto, a id~a de S. Exc. 
quanto á med1a tomada do tr imestre 
a~ • erior; n4o jnlgo, porem, conve-
ntent.,, nem a pauta mixtu 1 oem iam-
pouco a creaçao de uma receboduria 
na côrte, porqne nito preencheria os 
fins que se tem em vista e dar ia I u-
gar a muitos abusos. 

Estas Silo ns consideraç(}es que tioh.a 
a fazer. 

A discus.•ito fica a•liada pela hnr11 . 
2.• PARTE UA ORUEM' DO I.JlA. 

Obt•as publicas. 
Cont}nua a 3.• d~o~o adiada, 



em 'llirtude de emenda, do projeclo 
u. 77, que autoris.l de~pez:as com v a -
riu ob111s da pruviocia-

Enc9rrada a di:scus~do, é o prujaclo 
npprov11du cum a em wda 

I tldemnisa:,'do. 
E' appronllo em 3.· disçuJsllo n 

projecw o. 333, que nut.or111A o go· 
ver11 1 a indemo1aar o Da· A-car;a:s Bu· 
telho da quanLia de 37:625$!74. 

Os Srs. M. Fulgmcio e Drumond 
dech&râo que votartlu contra este 
projecto. 

U Sr. 1.• SecretArio, obtendo urgen-
Cia, lê um ofth:iu do se.:rdt.ari" do f!O· 
\'Orno, cumauuuniC!luolo que arnanban, 
á uma hvra da tarde, S. t,;xc. recLb"râ 
a COIDIO ÍS~âO quo tem de l ovar l eis a 
BllnCÇ.iO. 

O ~r. Presidente no moa para esta 
Cllmmis~a.o us Srs Lemos, B. F 1.1rtu~ e 
X'tvier da Ve•ga. 

Es.:ola de pharmacia. 
En,ra em di ;cu ·~do o pr.ojuclo o. 277, 

que reorgauisa a e~cola dd [Jharma.cia 
da cap•c.al. 

Sao a 11oiudas e enlrllo ccnjunctaman-
te em di ,cus:sllo as :~&guto tea em~:.nJa,. 

N.l. 
Ao art. 3. • do projeclo n. Z77. 
Em Tez de-1. • de Muço a 15 de 

Nuvumbro- diga-se-1.• de Outobro a 
15 de Junho. 

Sala da:s se~sõas, 18 de Outubro da 
1~2. -.tl. J. de Lemos. 

N. 2. 
Supprima-se a 1. • parte do art. lO 

a l•· à pal.n ra-elecli v.-a o § 1. • passa 
a ser ut. 10, alterada couvunieute-
mttnte a orJaru dos §§ 

Salat tia:~ se·sõtb, I!J d,e Outultt·o de 
1882.- Dt•"mond. , 

O 8r. Manoel F~fgenclo : 
Sr. IJr"-'hleute, por OO~Illulla L" dis-
CUMilO deste projacto. COffi~ da 2 •, cba-
IDei a attençâu da a:ssemblea. por qna o 
ccosldero moita oneroso para a pro-
víncia. • 

Sr. preeldenta, ha longq~ annos temos 
nesta capital uma e:scvt,. de ~·harma
cia, que. se nlio enâ ntb . ooodiçõu~ que 
ea·ll.., para desttjar-~e. pulD meuu:s t .. m 
dá~ó1 pbarmacuutlcos multq hubllild-
dôs para t.odus os ponltl31 da pruv1ocia 
o q ua esl!o praslallllo ' hójo' relevantes 
saniços â humanidade. 

O governo geral, equiparando assa 
e1e01a de pharmacia, de:sdtt que nella 
seja creada a cadeira da toxlcolog•a, 

·Ai lia c6rte e Bahl&. pre.~tou uto gt·uo-
de servaço, por que até.agor& os Jlh&r-

•. 
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macenticos preparados nesM asccla só 
poll1Ao sernr 11a provlocla. 

Para constgu1rmos este melhoramen-
to, Sr. pre:su.lun te, nlo precisa mais 
do que creac-se a cadeira A que ma re-
ft~rl. 1stu masmo1 ouvi d1Z11r no dia da 
J D~Lallaçao da escola A qutt alludo, por 
lflUIW• 1111:! l't)Spi!CtiVOS luDL"-'. A. 01Ade1ra 
ja fo1 cr~at.la em p1·ujucto separaJo. 

Porllioto, oâu tem~~:~ neéeu11laJe dé 
fatttr a~c.a rufurma ap!JIIrllW:Ia e Jispeo-
dlusa, duque trata u proj .. cto em dis-
cu:ssao, estanJo as Dll:!ll&ll ftnançws em 
cond1çõd~ tao precarias, como CuJos sa-
bemos. 

Esta medida agora só poderli ter o 
marlto de d.ar commodu a alguns io-
diVIduus, qutt se quo•r40 empregar e 
quu talvez .. 6 esparllm 1.nu~mo a suat pas-
s~&gem 

l!:u me rt!Cordo, Sr. presideate, que 
q uaudu us nobres deputados da Dlltiur ia 
Stl achav .. m em miuori• , na SltU&9lO 
couserva•lora, viv1am clamando I{Ue 
IIÓ$ l!Ó quer1amos accommudar alllbadus 
no~ emprttgos pulthcO$, I{UO a n•Js~a tao-
cluncia 11ra ' craar empr .. gua para em-
prtJgaJos e· nao ·prouurar &!!tos para 
aq u.,u.,.,. 

Pois bem, o partido ccoaerndor ago-
ra e-ta fora do poder e ja ha 4 u011,os, 
o out•lltanto tem-~a augmeut.ulo neste 
pertodC. o fuuccionallsauo publico de 
uma mana•ra ~:dm ravel e me~1no · OS• 
p.&nlosa. 
~mto ~otar contra o projecto, por-

q ua de~eJara ser aga~&da vulKO ~~~o digno 
uu1ur, a qut1m respeito e e~t . miJ; mas 
ll<&u po su lleox 1r dt~ fu1l-o, por'iue 
a~ho·o pur dttlnats apparuwso e dr3pen-
di JSO. 

Alem dwo, Sr$. , nem ao menos fica 
essa u~cc la sujeita a iu:speeç4u da lll• 
spoc1ona lle nstracçAo jlUblica; fica so-
bro si e vtvtmi Soto li·cull·aça, al~u
luu .. ~erA u1n ost•b~lllCÍ•neu t11 sui ge-
11er1s. cumplotamoutu >ugrtlgad.., tlat in· 
•t•uctoria ger .. l •la iustrucçilo publica 
à qual p11r n•a:s.·as leis duvtlm estar su: 
j<~llus tollu~ os U$ta!Mslec1meotos publl-
cOJ do educaçlt •· 

Nâu ~~~· qual a ra$40 de ordem pu-
bl•ca que podo deturwinar a exce,Pção 
om fuv.,r da e -cola de pharmacia. 

Pro.:ua amos na 2.• di:~cua>âo melho-
rar, tanto quuutu ttratpo~s.vol,om utlt!O· 
Ç<l•• uu:s ~orre~ publicus, o serv1ç., da 
tSCula du ph11rmac•a, de mnoe.ra que 
o~ IIOS·Os phdrmaceu ticos ti vessam o 
mttSIUo di• e. to que 11S du côrte e B•hia. 
Fur4.n de•J•ra-udas as Oot~SKS 'liD•·DdltS, 
111\u f••rllo attenduJas; e eu, nao podendo 
cuucvrrur para qutt seja convertido em 
leí um project'l que enttndo nllo T~ 



sdistlter umf necessiJade _publica im-
preilcloaivel, porem qàe -~~i abrir mais 
n:lvulas par& por oll&S se ecoarem os 
di.nbeirl.'l publtccu, declaro que voto 
contra o projeeto. (Muilo bem d4 mi· 
noria). 

· A di~cossllo fica adiada, na forma do 
regimento. 

Orçamenio municipa_l. 
Entra em 2.• discussão o art. 1. • do 

pr"j~oto n. 007, de orçamento munici-
pal, 'e é appro1·ado sem debate. 

Entra em discus•ílo e art. 2. • 
Slo N~poiad~ e ~ntnlo ~onjuoctamen

~ em daacuss4o a' segutotes-
BmeM<Js $Ubstiluti1JfJ3, 

N. l. 
Subatitua.ee o § 17 do project.1 n. 

307 pelo seguinte-
·§ 17. DR'SPRZA. 
1 Com o secretario. . • 1:000$ 
2 Físc~l da cidàde . • • 6(10$ 
a· Ila. Mail re !f e Ocos do 

A • . \ • ugu. . • • • • • 
4 ·c,lnceiçi\o da Iloa Vista 
5 D~ R.~u P-.wlu. . • 
6 uil J:.>iQdade • . . 

_ 7 Dos ThtJbas . . • 
8 De Campo Limpo • • 
11 Po~rtei~o . • • . . 

lO Caminheiro . . . . 
11 CustiiS j' udiciarias . . 
12 Agua, Ul o limpeza da 

cadua . . . . . . 
13 ~xped.outo • . . . 
14 Eleições e Íd8tejo3 na-

cíonaGs. . . . • . 
15 Exrincçâo do formiguei· 

ro~ . . . . . . · 
J (} UI um inação da cidade . 
17 E:veutuaes. • . . . 

· 1'8 lnstrucçllo publica. . 
19 Guarda Ju cemiterio • 
20 Limpel'!ll da cidade . . 
:.! 1 Concerto d o s predio> 

dest tnados á:l oscolas 
publicas na cidade. . 

22 Porcentagem ao prucu· 
rador . • . • . 

2a Obra1 publicas • . . 

3v0$ 
360$ 
:iUO$ 
30J$ 
.2g~ 
24v$ 
3tiO$ 
360$ 

1':500$ 

500$ 
2(.0$ 

200$ 

600$ 
2:0UO$ 

500$ 
1:0\JU$ 

36U$ 
600$ 

1:000$ 

2:000$ 
5:3~$ 

- -·---
20.000$ 

Sala das sessões, 18 do Outubrv de 
1882.- fl. Sales, Bias Fo,·tes. 

N. 2. 
Ao art. 2.• § 80 n. 12 : diga-so: 

'600$. 
Ao lt. 14 § 80 do mesmo artigo : Ji-

ft·~ ;, 2:8~ft80. 

SJ!a das sestões, 18 de Outubr.1 de 
18~2.-Drumoncl. 

N. 3. 
Ao § 11 do ártigo 2. • do projecl.> 

n. 307. 
Ou pois das palavras:-n. I, com o se-

cretario 1:000$, drga·se: cum o s~cre
t.urto, que sorvirâ como bibliothecario, 
I :400$. '5upprima..se o n. 13 o altere-sa 
a verba - obra• publicas-segundo o 
vencido. 

Sa-la•das sessões, 15 de Outubro de 
1882. -8. Fortes. 

N. 4. 
Ao orçarneutu da camara munici-

pal da cidade Je Uberaba. 
Ao § 13. 
N. l. Em lugar de 1:200$, diga-se 

700$. 
N. 2. Em lugar de 250$, diga-se 

280$. 
N. 5. Supprima-~e. 
N. 10. Em lugar da 100$, dig~V~~e 

800$. 
N. 11. Em lugardaSOO$. diga 200$. 
N. 14. Ern lugar do ::150$, d.Ka ~e 

200$. 
N 19. Em lugar tle 2:095$ ,diga-Ee 

2:915$ 
:iala das sessões, 18 de Outubro de 

ISS·!.-Wenceskau. 
N. 5. 

Ao§ 61 n. 2 :-depois Ja pa1avra-
gt~ra1- accrescentJ·Se-e aferidor -
1:100$ 

Supprima-se o o. 6. 
Ao u. 7: depoi.:l da,palavra-pr•·cura· 

dor- accrescente-so - 10 %- 1;780$. 
N. 15, em lugar de 1 :!SUO$, diga-se 

2:180$. 
S. R. Sala das comrnis!!Oes, 18 de 

Outub. o de 18d.2.- J\f Mello Ptnio. 
N. 6. 

No fim du § 25, depois das pn1anas-
obras publicas- dtga-se- eextiocçilo do 
formigueiros. 

Sala das Stl$Õe;, 18 do Outubro do 
188!.- V, Café. 

N. 7. 
Ao § 15 do art. 23. 
Accr~scente-se :- 16 Para a indom-

nifaça: ' votada no art. 3.• § 18 fia lei o. 
2d~l tle 24 de Outubro de 1!!81, 750$. 

Alwre-~o a som ma. 
Sul a dus sAssões, 18 de Outubro de 

1882.-M. Fauslino. 
N. 8. 

Ao§ 15 do art. 2.• 
Acct es~ente s~: N. 16. Gralific •r. i o 

ao escrivão do jury, 400$. 1 

Ao o. 15: Em lugar de 2:280$, ~Í$1• 
se l:SSOf. . . 

• 
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Â~NAE~ 

S:&la dM sossõcs, 18 de Outubro de 
1882. - T•i.&eira de Ulioe•ra, M. 
Fauslino. 

N. 9. 
Ao art. 3 • § 1 • 

Disposu;a~ geri'les. 
Accresccnw-•e ·aepoas da~ palavras-

. para prolvug~tuaenw d" ca.,g- as se-

. guiu te~-•baaxo da ponte da caduu-. 
No fim de:ISu m~ano § uccr~~:~cenuHe: 

sendu auua~ a ruruai-la C~&wllra aUl•·ra-
. suda a contntU.r, P·•f quauli& nl\o ex· 

cudoutv u I :UOU$, a numtlruçã .. das cu-
sn~ da c d .• de pvr l'laca:!, cvbraud·• co· 
mu auxilio para e:~Se servaçu 500 rei:~ 
por calla cu:sa. 

S&lu dos se<~Sõ"s, 18 de Outubro de 
18ô2 -Sever1ano de Resende. 

N 10. 
Relativameu~e é. camara muoiclJ•a l 

,Je S. Joi\u d .. Kl·R ·y. 
N., lll't. § 7.•, ouole ~e diz:-publ ica-

Çllo pul11 i mprcusa-ll iga-Se-J•U blic .. çl\o 
da• ~eosúu:s. oxpedat~ute, eda~aes, etc., 
pela itn pr~n -a. 

Nu § ~-· eleve se !1 verba da illuaui-
nação publica a 3:000$. 

Accresooute•sll' waas os ~eguintos §§. 
§ 'l'rubalh de numer11r casa~ por 

placa•, I :1)()()$. 
§ Ua·Jen.odu ao bibliolbecario. 50:>$. 
~la da:s kSSÕolS, 18 ole Outubro de 

1882.- Seoeriuno de Resende. 
N. 11. 

Ao§ 19 do art ~ • 
Ao o. 10: depu •~ ddS palavrM-OLras . 

pU uJicuS -acC rvscente-se-e I O"Lrucc;ào 
publica do muoacivio. 

Sal11 d.as Seti · Õu~ . 18 de Outubro de 
1&12.-S Ferra;;. 

O 8 r . I!UhreMt.re Fet·rozt -
Pedt a 'palliVI'a, Sr. pre~•J~ute, l'al'a 
ofl'llrec •• r uma euaeuola. 

No § 55 Jo art 2. ' do project.s, que 
se refure {I caauara moutcipal d11 l:i,&e· 
pt!ody, eucontra-~ a verb11 ale ~. 
par11 cnedicameutus a prews pobo e~ e 
à pobrez11 em geral. 

St:guudll in f o• m11Çll0 ftaludigna quo 
tenho rlaquella ciJade, e~ tu vo~b~ . é 
insufficitsote, porque, alem do mumcapto 
ser pubrO, affiUa Jtara ullÍ grnD<Je DUIDil• 
N de d<lentes, que rec•Jrrem aus wotli-
cos dadlluctus qull 111li cliuloilo. 

No urçamtlutu d11 annu padsaclu foi 
esta verba elevada a 3UO$, ma~ 111\o 
sei purque mottv.o, pa ov~tvulmeu . o por 
erro du copia uu ÍUJprtl.-SJ.O, Oilu rui 
con•ignadu u~~e augmentu. 

Vou, pois, offerecer uma emenda 
e, se for approvada, a a.aeemblea 

:terà presla.do grande serviço " po-
bt•eia do muu clpio de Baepelulr. 

Sao ap·u11das o entrao conjuncltlmen-
te em ai~cu~,!o a,o sPguiutes-

EmentiiJ$ , • 
Ao § 55 do !l'i 2.• thJ priiJect-' n.307. 
Nu Oo toollr•• 10, em v..z de 2•J0l:i, di-

ga s~ 300$. e uI tere-su a V• r b11- ubras 
J•Ublica,-, s ·g•uHiu u venca I••. 

S .la d<~s s ~,õ ·S, 18 d~:~ Ouhlbro de • 
1 88~.-.S. Ferra~ . 

N. 13 
Ao § 45: accresc.mt···se onde,ctlpyier: 
11. • 111 umiuaçuu publ cu-500$ 1'11., 

deol uzitlod d11 verba-obrag J·Ohliuu. 
S. l:t. Sala da:~ se!CSÕtl•, 18 de Outu-

bN •le 1882.- Augustu Vell0$o. 
Sao apo•adod os s .. ~.:uautes additivos. 

N. l. 
A commi~s!•1 olt~ fu~>'dda mooiC;ipal 

off .. rece Cltmo a•ldiutvo a•• pn1Joot • n. 
a<l7, de ouçam Dto au uuicipttl, o llaclu• 
so alu tomada de c.-.otus. · 

Sala das ses Orl~i 1 O de Outubro de 
1~2.-M • .Ftdgencio, Wencatllo~· N. 
Lages. 

Projeclo n. I• 

A a11omblea legislativa provinc~l d'Õ Mi-
ou Ooraes resolve: · · ~ 

A ri. 1.• Fiçio approvada~ a.• cóat'ai dpa 
carnoru muoictpaea tobltixo ' dêc1ara~aa, a 
aaber: · ·' 
§ l. • Camara de AJreo..u: • 
Exoreicio de 1878 a ll!iO (a tê 31 de ne""mt. 

Receil& . • • • • • , 9.670$11• 
Dos~eza . • . . • • • S. ll llj$472 
::.ttldo a f.vor da camara • 1.651i$d42 

1880. 
Rocei la . . • . . 
Do1~oza • • • • . . 
S•l~u u f• •or dK camara • . • 

§ 2.• Camar~ do Aa·nxá: 
Exercício do 1881. 

Reeeitw. . . .. . . . • 
l.lfU f.HlU , • . • • • 
Sal•lo a fo&vor da camara . 

!i a.• Cauaara do &rbaceaa: 
Exercício de 1881. 

Receita . • . • . . • 
~1peu • • • . • • 
s . ldo a favor da proviocifo 

§ 4.• Cam.ra da Coaceiç.to: 

• 

24.31"$)10 
2o& 51J~ 

1118$971 

Exercício de IS7d a 1879 (até 31 do DeumLro). 
Rocoil& . • • . • . • •o& :'708$671 
Deapou • • • • • • . 4 5!7$770 
l:>oldo a fovor da camara • • lilO,.<Ovl 

§ ii.• Ctomora de Campo Bollo: 
E:uroioio do 1881. 

Recoi tB . . . . . . • 
lJeil'D'Za • • • • . • • 
Stlldo • favor da camara. • 

§ 6.• Comara da Campanha: 
Exereicio do 11180, 

' Receita • • . • • • • 

• 

• 



&.~~~·· 
Dupeu . . . . . 
Saldo a fafor da c:amara 

1881. 
Rece la . • 

o 

• 

• Deopeta . . • • • 
Saldo • favor da camar.a • • 

§ 7.• Camata da Cbriatina: 
E:tercicio d~ 1881. 

19.6'73$51 1 
1.354$632 

Receita • • o • • 5. 488$194 
Deapeza • • • . . ·1. 864$0119 
Saldo a fovor da cama r• • • 624$1!9.> 

§ 8 • Camara do Carmo do Rio Claro: 
Esercicio de 187G a 1877. 

Receita . . . • 
Deapeza • • • . . • 
Saldo a favor d.a proviocia 

1877 " 1878. 

687$000 
791$770 
104$770 

Receita • • 3.072$000 
Oeapeu . • . • 4.262$1)i0 
Saldo a favor da camara . 1.100$070 

1878 a 1879 (até 31 de Dezembro). 
Receita . • • • 
De•jMlta . • • • . . 
Saldo a favor da proviocia 

1880. 
Receita . . . . . . 
Deapeza • • • . . . 
Saldo a favor da caruara • 

1881. 

• 

Rece ita • . • • • . 
0dlp8U • , • , . , . , 
~ld.o a fuor da camara 

11 9:• Camara do Curvello. 
Exerciúo de 1881. 

Recoita . . , . . . , . 
Oespeza . . • • • . • . 
Saldo a favor da eamara . • 

§ 10. Camara de lJiamantina. 
E1ercicio de 188f. 

Receita . • . . . . . 
Vo&peu . . . . . . . . 
Saldo a favor do procu rador . 

§ 11. Camarada formiga. 
E• ercicio de 1881. 

Receita . . . . . • . . 
lJeapeza . • • . • o • • 

Saldo a fav or da camara . . 
S 12. Caroara do Griu Mogol. 

r:urcicio de 11:181. 
Receita • . . . . . . . 
Deapeza . • • • • • • . 
Saldo a ravor da camara . . 

jl 13. Camara d.o Juiz de Fora . 
E:sercicio .do 1881. 

Receita • . . . . . • 
lJespeza • • • • . • o • 

&. Ido a. favor da camara . . 

4 .025$300 
4.357$•50 

332$150 

2.715$360 
1.98;i$180 

i:J~I!IO 

14.398$il9 
l 2o0~1$007 
2 o 355.'1;..s;>~ o 

15. ?89$85Z 
15.49'J$793 

201$441 

2.633$395 
2. 107$052 

5~ll~Ha 

42.981$519 
42.395$701! 

SS5$81 1 
!J 14. C&JUara da Oijveira. 

Exereicio de 1878 a 1879 (ate 31 de 
Dezembro). 

Receit, . . . . o • 

lle•pe•.a . . . . . · • 
Saldo a favor da camara 

1890. 
Receita . . • • • . 
DM_pel'a • o o o • • 

'Safdo ~ fl'for da c~mara .. . 

6.696$177 
5.9!!3$9()2 
il~15 

§ 15. Cuu1ra de Ouro .Fiao. 
Exercicio de 1881. 

Rocei ta . . . • . . . 
Dospu11 • . . o o o . 
SaiJo a favor da camara • • 

§ 16. Cnmara de Piumhy. 

2 .412$-iCY.l 
2.236$t! IO 

175$800 

Exereicio de 1875 a 
Receita . . . . . . . 

1876. 

Deapeza . . . . . . . 
Saldo a favor d<l camara . 

• I . 703$910 
1.395$630 

308$1!80 
1876 a 1877. 

Receita • . . . o • 

Oe•pe>;a • • • • . • • 
Saldo a favor da camara . : 

1877 a 1878. 
Receita • . . • . . 
Deapeza • • • • • • • 
Saldo a favor da camara • 

1.906$1)30 
1.219$160 

tlg7$470 

1878 a 1879 (até 31 do Det.Ombro). 

Receita . . . . • . • 4 328$344 o 

Deopeta • . . . • . • 3o 340$7~7 
Saldo a favor da camara 987$617 

t880. 
Receita . • . • . 
DIIIP,Ola • • o • o 

satdo " favor da camara • 
• 

1881. 
Reéeila . . . . . • • 
Deepeza • • • . • • • 
S»ldo ~ favor da ca.,an • 

§ 17. Camora do Pará: 
Exeroic<O de 1881 . 

• Receita . . • 
Duapeza • • . • 
sàldo a fa1•or da camara . 

§ 1~. Camara do l'omba: 
f:ureicio do 1881. 

Receita • • o • • • 

Dupeza • . . . o o 

Sllldo a fovor da camara: . 
§ 19. Camara de Patos: 

• 

Exorcicio do 1881. 
Rbcoita . 
Despozu • • . • o 

s..,.tdo .a favor da camara 
§ ~. 1,Cqmara de Qu~Juz: 

o 

, , · Exercicio de ltiSO. 
Receija. . • . . . • • 
Do•p!zct • • • . . • . 
S~)9P·IÍ favor da ca mara • . 

§ ll pamara do Rio Novo: 
. .. F.urcicio de 1881. 

~Ç\Í'ta . : . . . 
DA~Uza . . . . • • 
S,ll'U', a favor da um ara . 

S 22. Oam&ra do Rio Pardo: 
' 'h Exerci cio de 1881. 

a,cei •• . . . . . . . 
DJ;\Iieta • • . • . • 
S•!'I.P. '\ favor da cnmara • • 

§ 2~. Camara de Ssbará: 
Exerc icio do 1881. 

R•oiita . • • • . o • 

' De,oe%1• • • • • . • . s,u , ·,•(, · vor <I~ Ç"lll~r~~; • 

5.9'J4~ 
:».72~ 

211$7t8 

3.355$513 
3.2ti$M 

134.'ji~5 

;;. i 16$11~2 
4. 731$ll00 

98ii$uã2 

21.827$1W 
I S. 30ã$7'.ld 
6.521$391 

2. 629$31() 
2. 15U~Jt 
47~4 

12.874$743 
10.-1~'67 
2. 4451)-17G 

290 771$705 
22. 49~157 
7.t17$54~ 

5. 180$63/l 
2.83:l$176 
2.347$5'1 

11.84i$179 
10 o 489$~89 
1-3~7~ 



Camara de S. Oonulo do Sapueahy : 
81erc(cio de 1881 . . 

Reeeita • • • • 4.~ 
Daapeu • . • • . • . 4.&17$)74 
&lêfõ a r .... or da camata . . 187$184 

11 25. Camara de S. Miguel do Guan biea: 
F.xorcicio do 1881. 

Recai '" • • • • 
Uupeza • • • 
:;aldu a favor da camara • 

11 26. Camllr& de :>uuauby: 
B1ercicio de 1881. 

Receita . . . . . . . 
Oetpeza . . . . . . • s .. ldo • favor da camara . • 

4 007$166 
2. õ511$5J3 
2.2Vi$óJ3 

11 -a. Camar• de S. José d'EI- Roy: 
Exercício do 11!81. 

Recei t a . • • • 3 .080$423 
Ue•pen • • . . • 2. S.K!$617 
S. Ido a favor da cama•a • . 721~<76 

11 28. C•Ul&r• de :>. Joio d'EI-Roy: 
Exercici .. de 18110. 

Receita . 
Dupe•a . . . • . • 
&Ido a favor da camara • 

§ 29. t..:amara de S, Luzi•: 
Et orcicio do 1881. 

Recei la . • • 
Uoeveza . • . . . . 
Saldu • favor da eamara. • 

8 !lO. c .. mara do Serro: 
Exercício de 1881. 

Receita . . • . 
Oeeveza • • · • • 
Sal~·l a fnor da camara. • 

li :11. Camara de Sete Lo.gou: 

5.301$i93 
:1. 6115$tt>O 
1.~13 

7.247$520 
7.~1$1!64 

~ 

Ex.rcicio do 1871 a 1872. 
Recei ta . • 1.803$400 
IJe•ueu • . . • • • I. 4!~ 
Sal.fu a favor da camara • ~4 

1872 a 1873. 
Receita . • 
IJupex" . · • • · • 
l>aldo a r. vor da camara 

18T.lal874 
Recei ta . • 
Ooop~n . . • · · 
Sai~O .. r .. vor da camara 

1117~ a 1875. 
Receita • • • • • 
ue.veu . . • . . s .. ldo a favor da camara 

1875 a 187tl. 
Re~eita . . · · 
De•poaa • . . • . 
Sal~o a favor da camara 

1876 • l tl77. 
Receita • • • 
Do•(lt•&a • • • • I · 
S~&ldu • fdvor da camara 

1877 1\ 1878. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

3.6i8$946 
1.1!1~ 
l.l!ü.l$0;8 

4.134$ns 
2 4~ti.j 
1.69~t 

4.4i7$:í4 
• . ~174 
:!11~ 

5 . 53~$')Q . 
ó 1\J~.lO 

4~·5 

Recoit , • • 4 101$115 
Ueovu:uo . . • • • . 3 . &l..:$Ji0 
Saldu a favor da camara • l!J!I$)45 

ltnd a ló.9 (ate SI de Dezembro) 
Receua • . . . • • 6 . :1\14$145 
o .. pua • . • • • . 6.14~1110 
S Ido a favor da e&ljlara . , ~45 

• 

• 1880. 
Receita . • . . • 

'Doapeu • • • • • 
Saldo a ú.vor da caroara 

1881. 
Rocoitn • • • • 
UOijiOU • • • • • 
Saldu a fKYIIr da c'mara . 

8 ;Jt. Camara do T .. man~u': 

• 
• 

• 

Exercício do 1881. 
R.eeoita • • • • • • 
Do•vel>l . • • • • • 
Saldo a fuor da camara • 

• 
• 

!1 33. C~&mara do Turvo: 
Exorcicio do 1881. 

Receito • • • • 
Uoap07.A • • • • • 
S.IJo ,. (avo r da com ara . 

8 34. Caro:~:r• do Tre• r•ootas: 
Exercício de 1881. 

Receita • • . 
Doapoza • . . . . . 
Saldo • favor da camara • 

§ 35. \.amara de Uberaba: 
Exercício do 1881 • 

Recoitn : • • 
Doapo~a . • . , · · 
Sa lclo a favor da camara • 

li 36. Camara de Lavraa: 
Exerc ício do 1881. 

Recoita • • 
Deavcn • . . . 
l)aldo a favor· da camara • 

11 37. Camara de Pitaoguy: 

• 

Eurcicio de 1881. 
Rocoi ta . • 
Ooepoz.a . • • • . • 
l:loldo a (uor da earoara . 

§ 38. Camara da Ponto Nova: 
Exercício de 1680. 

Receita . • 
Dcapeza • • • 
Sal~o • favor da e&IQara • 

1881 . 
Rocoi ta • • . . . • • 
IJospeza • • . . . 
Saldo a fuvor do procurador. 

§ 39. Cnmara de P.rocatü: 
E:tercicio de 1873 a 187 4 

8. 189$310 
8. 1~12Z 

188 

8.590$i9-l 
5 :tá$$-313 
3.26~1 

5 934$-'í21 
G .UI~~$646 

!Uô$ l15 

4.2'12$18'~ 
3.0 :~ 
l.l!7 I~ li!"' 

• • 

101!1 8 9 • 13 
1.67• 48 

15 9Til$991 
9 13~19 
6:~7$0;2 

5.672$918 
r •.• 6t$An 
61~445 

11.4~21 
i. 10t.t!~9 
4 36•$TI2 

89~ 
8. ll:l:;S4:>5 

I()$JSS 

Recei ta • , • 3.242$798 
Doepeza • . • • • 2 .~13 
Saldo a fnor da camara • ~ 

1874 a 1m. 
Receita • • • • • 
De•pcza . . • • • s .. ldo a C&vor da camara 

18i5 a 1876. 
l'toceila . • 
IJoopozo • . • • • 
!>a Ido a favor da camarn • 

1876 a ISii. 
Receita 
Du•peua . . . . . . 
Saldo a favor do procurador 

187'7 a 1878. 
Rt~ita • • 

2. i:!S$665 
2 .29i$1i5 

.40$100 

2 81 ~$450 
2 :!SS$H I 

•101$039 

3.346$975 
3.414$ ..,, 
6i~Z 



• 

.,. •• 
Dolpll& • • • . • • 
Saldo a !uor da eamara • 

1878 a 1879. 
ReceitA . . . . . . • 
Ooopeaa . . . . . • 
Saldo a favor ela c~mua • 

8 AO. Camara do Prata: 

5.311$961 
4.981$()'ll 

330$1140 

Exercício de 1870 a 1871. 
Receíla • • 
Deopeaa • . . . • • 
Saldo a fR\'or da c•mara • 

1871 • 1872. 

• 

Receita • . • • • • 
De~pe.a . . . • . • • 
l.laldo • favor da umara • 

18i2 a 1873. 
Recelu . . . . . • • 
Oupera • • • • • • • 
Saldo a favor da camara • • 

1873 a 1874. 
Receita • . • • . · 
Deapeu • • • . • • • 
Saldo a fuor da camara • 

1874 a 1875. 
lteceita" . . . . . • · 
Deapau • . · · · • 
Saldo a fu or da camara. • • 

1876 a 1876. 
Receita . • . • • 
Deope&a . • · · · • • 
!'aldo a fuor da eamara • • 

IS76 a 1877. 
Ree•ita . . . . · · 
Deopera • • • • • · 
~Ido a favor da camara • • 

11177 a 1878. 

Rtaelta • • · • • 
l>upeza • • • • • • 
&lido a favor da camara. 

1878 a 1879. 
Receita • . . • 
De•pota . . • • • 
Saldo a favor da camara 

1880, 

• 
• 

Receita . • • 
Deapo•a . · · · • · • 
Saldo a ruor da umara . • 

DltPOalçô"u OtJU.U, 

1.52$1 1.391 l 
I 

1. 632$409 
1.194$040 

438$369 

1.478$869 
1.091$256 

387$614 

2. 711 3.~ 

3 . ruut~II"'A 
2.076$00õ 
1.~0 

4.274$876 
I. 747$13"l 
2.b27$744 

2.936$()83 
2.090$Z)S 

845$825 

Art. 2.• Ao eamaraa. oão . coootaotea do 
art. 1.• da preaeote reeolnçJo, .ficl o molladaa 
na quantia de 400$000. reparhdameot._eotre 
01 vereadorea, por olo tere"' aproaeotado u 
I UU CODtll ate O aooo de 1831. 

8 1.• Slo iuntu da ?'ullt do yreaeote 
arrigo ao camarl!• de Marlaona, Qud ua e S. 
Joio d'El-Rcy, por ol o ter bavtdo tempo de 
oeron> oxam•o&daa. 

11 2 • A multa entendo-ao r elativamente 
0 cada ourcioio om quo a falta ao deo. 

8 :1.• Naa conlas da cam&r:" municipal do 
Rio Novo o glosada a quanhs de 1:851$!128, 
deapondida com o doaalerro da ealrada em 
(renle á cau do Dr. Tobiaa, pur aer obra de 
intereuc meramente iodividu•l. 

Art . 3.• Fica uivo áo cam. raa muoicipatl 
o direito de reclamarem aobr e qualquer erro 
ou ineu ctidl o que notarem aa tomada daa 
çoDt•• conetr llltl do art. 1.• dtala reaolaçl o. 

·- ·-···· .... . . . t..r 
·Art. ( .• E' a ulhata.lcuol~lpal dallatpn-

dy autoriaada a ~r'do'&'l' "il. Yi'ova e lllbu do 
b-p~orador,• eapitlo Praaciaco Aatoai·o da 
O.r•a lbo o MeUo, o • leaoce por que é ru-
poaanl. 

-Art. 5.• rutvolfo-aa ao diapooiç~ea em 
contrario. , .. . 

Sala dao commiaoOeo, 16 de OuJubro dP0 IIISl!.- :V. Fulg<ncio, Wtnc••lou, N. Lage 
... N. 2 . .. 

Otferecemos · c'mo·addltlvo ao proj ec-
to n. :307 o•.'Orçamento dê receita e dt~s
peu .da camara municipal de S. Joio 
d'El·Rey. . . 
• • 1:1411\ <lu s~es. 18· ~e Outubro !I e 
1882:- M. Fulgenéto, SEtlt1'fano de RI• 
sernte. 

N. :J. 
Para· ser coll'ocarlo onde convier. 
o~ professor8S' ruraes, de nomeaçl o 

da camara municipal da Itablra, terAo 
200$000 de nooimento~. 

Sitia .das aes.•ões, lR de Outubro de 
1832.-Drumond, 

N . .f. 
Additivo para ser oollocado onde con-

Tler. 
·Fiolo relevados da · responsabilidade 

pela quantia de·J:!J(JO$. alcáooe do_ pro-
curador da camara· municipal da Ita-
blra. Joaquim de'Mefrell&3 Quaresma, 
ja fallecido, os 'l'ereadores que oompu-
z.erlo .a camara no quatrionnio que ter-
minou a 7 d&Janeiro· de 181-1. 

·Sala das se~s&!, 18 de Outubro de 
1882.- Drumond. 

N. 5. 
Art. 3.• do projecto o. 307. 

Disposições geraes. 
.Fíca aut.H'i~ada a camua municipal 

da cidade dó BorpBm a pagar ao aer-
vootuarío .Caodido Pioto Oclavio a. 
quantia de 587$141 rs. , de cu~tas que-
lhe silo devidas. 

Sala das se-sões, 18 de Outubro de 
1882.-Severrano ck Resende. 

E' apoiado e sem debate apprOYaÓc» 
o aegulnte 

Requerimento. 
Requeiro que seja déatacado tio pro-

jacto o § 49, qu., se refere A de~peu da 
camara municipal d'e.•ta capital. 

Ouro Preto, 18 de Outubro de 1882. 
- M. J .. Lemos 

Eooorrada a discussl!o, é approvado 
o arL. 2 •. 

Seguindo-se a votaçllo das emendas, 
alo áJiJ,rovadas as de ns. l, 2, 3 e 4 
(I . • par te). 

A di>cu~aao fica ndiada pela hora. 
O Sr Pre~tdet~te d~aignn n l i Je11a 

do dia segu inte e levanta a sel!l o, 
'"'""' I 



ANNAB•• .,. .. 
54. • SÊSSÃó ORDINARlA EM 19 DE 

. QUTUBH.IJ D.li 18 i~. 
PRSSIDBMCIA DO :'R. BARÃo os Co-

ROl4&ND&L. 
SUM.\fA RIO:- EXPEDIKNT&.-Pareeoroe.-1. • 

parte ela Drdem áD dia.- Proposiçdo olo 
uoeeiooada.- Urçamooto proviocial.-Ois· 
euraoa doa Sra. Meoelio, &f. ltibeiro o H. 
Saleo.- 2.• pa•·U da ordem dD dia. - i>acola 
de pb•rmac1a.- Estroda do Cerro de Puaa-
Viote ' Uber .. ba.- E.trada de Cerro do 
Ouro Preto ' ltabira.- Diac raoa dos Sra. 
M. Faualioo, V CaCó e llrumood -Adia-
meoto.- UrÇllme . to municipal. 
A'~ 11 3/4 horas da manhã, feita a 

chamada, .. ch.lo·so presentes 21 Srs. d•.• 
puta. lo;, fallanolo com p trtrcipaçâo 1 s 
Srs. A do Aouaral, F. ,'l., v ar r... e Mo-
retzs ohn e sem ella os Srs. U. Penua, 
Santa Cecilía e Nt!lson. 

Abre·#B a tses:!Ao. 
E' lida e appronda a acta da an-

teced~nte. 
O Sr. 1. • Secretario dà conta do 

seguinte-
&1P&.DlBNTB. 

Um oftl.cio do ~l!cNtarro do governo, 
enviaudu copia do selO do 9 de Ftlve • 
re1ro do corrente annn, que pror.•guu 
o praso den~ro do quul a cvmpauhia-
e~traola d., fllrru Laopoltlí ua--d11via l .. var 
et~us trilhos da .l;' •• nte N •Va á Arassua· 
by, o que (ui pedtdo por esta us. em-
bl.,u um otficiu de 18 du cot-renlll.-A 
quem f.,z a rAquisiç!o. 

O Sr. S. Fe1"1'a:: manda ã m"sa uma 
represo:ntaçA·• dos hob1 tauta~ da fregue· 
zia de S. :'eba.•ttâo da Pedrll Brtsnca, 
munh:ipio tia Chri~twa, em qu" o~ mes 
mos pt:tleru a trau~ fereuc1u d .. -s .. frt•gue-
zia do torul·• 1la Cbrisuna p11ra o da 
cid&dd de 1 taj u bã 

lJi.z que, corno nllo pa3sará nelit:l ses-
são um prOJcct" que acha->e uE·•~to a 
a>serubleu .ubr.~ a creuç!u •la vtlla da 
V llrg .. rn üran•le, muuda a rllftm la re-
pr~beutaç·lo a roe~n para ~r o t.le~ti nu 
r l!guuental - A' Commissáu de e.ta· 
ti.tica. 

Pa•·eceres. 
O Sr. J O!ê Ruftno ufftrrece a redac. 

çlo final du pr·••jtruto n. 77, 010 d uw.:~ 
l'r·up• r>i~ões. d •• duas uut1·us oununa•lns 
do t~rojucto n. 47 e ll dopo ujecro u. :333 

O Sr. 1.• Sec .e.ttJ,rio r~,qu· r e ob-
tem que 8:!ta~ me•lr •a.s eulretn írunrtl-
diiJt.un~nt., em dt>CUSSdtl, 

Em s•·gurd.a, eur r ,w em discu••Ao, 
cada uma por sua v"z• e silo todas ellas 
app· ovadas. 

IJ:n tr·an~lo em discuss1lo a d11 projecto 
n. 1·1, o Sr. Rocha Franco off'tJr~ce a 
•ef\1 i Q ttt-

Etn.tnM . 
Ao § 2. •: onde ol.z·-com a de uma-

accre~cente-se-s~Jbre o r iu que cur;a a 
Co tradu. 

:\ala das ses•õos, 19 de Outubro de 
1882 -Ruclta Franco 

Encllrr·a.la. 11 dtl~CU~são, é approvada 
o rtrJacÇâu com e~ 1a ~!monda. 

S!lo lrdos us ~eguiuttl~ pareceres. 
N 63. 

A commissão especial de leis n4o 
sanccivnarlas, a que fo presente u pro• 
posrçao n. 2114!, â qu11 a pres:1lencia tia 
l'X:onncia ueg.•u sancçâ·•,julgantln per-
f tl.ütnente proce>lente~ a.< ra>Õ>'S de 
u.oo sruJcção, visto que pela ptrs·ç 10 to-
pugr11 ph u:a da fa.z .. utla douomruada-
Tapera-, quo fica rã s~p 1 rada da fre· 
gue?.iw. d11 S. Domin~o· du Prata, a que 
é aunex.ada ptlla propnllrçao, por outru 
fHz.mdas p~r·tencentes u freguezia de 
Santo Autouio da Vargem A.legre, é 
de parecer que e~ ta as~emblea se con• 
f rmu cum as r a' ÕciS da prQoudeucia e 
Dâo ado,.te a propu~ içao n 29-12. 

Sala da~ cummi~sõos, 19 de Outubro 
do lt!t!2.-M J de Lemos, Tei:»eára 
da Siloa., H Sales. 

Para a ordt~m rlos trabalhos. 
N. 64. 

A commi~sllo esp~cial de leis nAo 
sancciuuanas, a que foi presente a pro-
p081ÇàiJ 11. 2982, á que a pr8:! deocra da 
pruviucia neguu ~ancçAo, cousrdarando 
que u ~tt'l pr~po.i~l·•, pt~la C nna por-
quo f01 red•tttda, u!lo e·bb.tlece cbra-
m,nte a& drTrsa.< da fregut~zia de ~auto 
A11tun oo do Purarlao, pur quantn llli.ÍS• 
t lltU aoull rrbuirõll:l dt•nomruad ·lf-J.t-
curutú-, comu tHm bem .. xrs t••m olrver• 
sa• >erra~ nas eab ·cerras do db.·i • à" 
Jacu1 uui, qu>i d~s •gu 1 uu rio olu .Sum· 
uo. ., nâu se l'udo vcrrllcar de que 
pmtto rt .. ve partir a linha iuu•giuarra 
q ••ll •lllVtl ir à cai>eCAira da vere•la 1!0 
Ch1queiru, p<toto igualruente iucorto; 
é rle ,.aractlr quu liSta a><Semblea se 
cunf·•rrne c0111 .,,. ra.•ões d'\ pre·t•len-
ci_. e na 1 a1lopte a fll'••po~rção, na foJr• 
ma tio a c to adJ rciunul. 

Sala elas C'ltnmi..,õ ·~. 19 .te Outubro 
dü 1!!,2.-M. J. L••mos. Drumo.uJ, 
(v.•uci.ro) H Sales, 1'ei.xeir~ dtl Stloa: 

Para 1• ur 111111 •lus l rah lh11~. 
1. • P AR1'E DA ORDEM UIJ DIA. 

Propo~içãottiUJ sanccionada 
E' approv .do o parec8'r n. 6t da 

commis•au 8\lpecial subre a propus Ç<;to 
n •O >&ncci .. nada r~lativa à apu:-enlll-
duri, do profes~or Francisco Senr1ano 
Dius. 

A uma hora da tarde, a çoQvite 49 



ANNAtt8 • 
. -sr:' presidente, retira-se a commis:são 

q u11 têm de Lenr leis á sancçà·), sus-
perulendo-se, entretanto, a :IOS.'Il!.o. 

1Áigum tem pu depuis, võt ta o !lo li 
commi:ssüo, continua n sess4o. 

O Sr. X. da Veiga (pela orclem):-
Sr. pre>iclente, a coulluiss4o nomcmua 

·por V. Ex.c. po.1·n lovar lei~ â sancçllo 
ncaba de desempenhar o seu duver , e 
o Sr. presidente da pruvincia re3pon-
deu que tom:1ria na devida conside-
ruçdo as proposu;ões da as"emblea, 
tendo em vista a const1Lu içao plllaiica 
tlu imperio, o acto r.ddicioual e os inte· 
ressos du prodncill, 

O S1·. Pr-esidente:-A resposta de S. 
Exc. é recebida com especial agrado. 

Orçamento provmcial. 
Continua a 2.• diocu!oao du art 5. • 

do projecto o. 288, do orçau1ento pro-
vincial. 

O 8r. Mene llo:-Sr . presiden-
te. releve V. Exc. , bem como a illus-
tro assemblea, que eu venha occupar 
hoje a tribuna para tratar do art. 5.• 
do nOS>O mais importantu projectu, do 
qrçamtuto provincial. 
Soja- mt~ licito ta111bem, Srs., que eu, 

um d• s mais humildes ropn,stl nlliuti!S 
da lavoura dosta província (ncfo apoiá-
dos), Levante nesta casa a minha voz 
em seu favor. 

Nutr!l, porem, a fagueira esperança 
de que em cada um dos nobres depu-
tados encontrarei um fervoroso advo-
gadll do~ inter. Si eS da lavoura do café, 
e acrotlito que a assemblea envirlarâ 
todos os seus esforç.cs para que, na or-
bita de suas attribuições, procure mi-
nornr quanto for po>sivel o estado 
l nstimavel della, melhorando-a de con-
dição. 

Sr. presidente, ã lnl evidencia che-
gou o estado precario d:l lavoura ne; ta 
provincia e especiulmente da lavoura 
do café, que as opiniões não divol'gem 
o nem se cruzao a respllito (ap.,iados); 
sab1ns ou profanos, inle rt~s.ados ou 
indi trer entes, todos reconhecem e pro-
clamam n urgencia de \'orem em seu 
auxilio c.s poderes pobli~·~ do Estado. 

Mas, Srs., purttue trnns r .. r maç;lo, 
pot••t U'l su bver>ão de causas li la vou ra 
do c.1fé, cujos lucros deram para for-
muçlio do grande~ casas c qunsi ,6 con-
tribui a pnru n riqu•·za t>ubl lca, ê hoje 
obrigarln pela dura contii 'K•·nc'a a pe-
.:lir auxilio ãquellos a quem tanto a u-
xilinu f 

Como compreh~ndcr se que neste 
paiz, onde a r iqueza esti na agri-
cultura, e do seio fecundíssimo •I e 

suas torras brollo u fontes quaai ex-
clusjvas da for.tuna publica, Jllo en-
cuntra ma1s resultado qu11111 bojt~ae em-
prug-1 no trabalho ugricola f 

' Cilmo, havendl) eutr•e nós tio bellas 
intell1gtmcia~. ninguem prílVIlDio e me-
uo- procurou evitar o deplo&·avel es-
t ado a que chegamos f 

Este pheomnono, Sr. presiden.te , tem 
explic .. çao em causas lie origens di-
vt~r.a1, um~ antigas e outras m.,der-
nas, uma~ t rausitur·ias e outrua per-
manentes; e nós sumos de algumas del-
las cul pador. (Apoiados). 

Culpados Coram us agrccult•1ros, Sr. 
pro~ideute, porque ndu cuidarllu no dia 
do amanhA; culpa•los foram os gover-
nos do totlu$ os t•a~tulo<, culpados fo-
ram os oos$0s homens polllcos, que uté 
hll Lem pouco tempo nada IUIIis r.czialn 
do quo t1rar o mais quo era pu:<tivel da 
la1•uura, sem a ttenderem a ~eos r ecur-
sos, excedendo muitas veze~ s.a suas 
propr1a~ Corças. 

Nau serei eu , porem. Sr. pre•idente, 
quem venha abri.r inqueritn para· ve-
ntlcar qual o 011usador dos~e$ mal11s 
que a ac..brunham. 

Nao, Sr~ .. não é essa a minha ínten• 
çao, mio v1rei fazer recr1minaçõe•, lltlm 
e~teri li~a.r o precioso tempo dl!sta as-
semblea com disc;ussõos ab~tractas; o 
meu intento ê d1verso. 

Entendo que é chPgado o momento 
SUjlremo de DÓJ prucururmos fazer al-
guma co usa de utll, de bum, de urgen-
te, purll minorar a si tuação a0llct1va 
om que jaz a lavoura mineira. (Apoia-
dos ; m uito bem). 

Sim, Srs. , a l'rovincia, o município, 
o ind1 v iduo, o guverno, o pu v o, todos 
devem congregar ~eos esforços para 
reall~are rn a graud~>, a verdadeira po-
litcca patrltJ tica , que coosi$lll na >atis-
façllo dus neces<lolacles ruaes do paiz, 
uma das qu;1os é íncontesta~elmcnte a 
regeneração da lavoura. (Apoiaclo.t). 

Nilo é de bol e, Srs. , mas sim da ha 
muito, que o; lavradores da prc·vincia 
de M10a•, qua11s victimu imrnolo~dall a 
urn novo sacr.ticio, interrogam-se a v idos 
e Inquietos uo:s aos ourro1 acerca do 
futuro que os esp .. ra; 11 1 11 é de usnra, 
mas d.e lllU itu t~mJ•O, que esses hucuon~ , 
como peregr1nos e.u ufauusa j•lr nad.c, 
procuram espreitar,ai111la quo du relan-
ce, o marc • miliario rl o tto~llno quo os 
aguarda (muito bem) ! Nllu é, fiual-
mente, de hoj~. Sr. pres'dente. ma, de 
epoc<~ s bom remota~. que ellus, svL o 
pesJ da duvida, 11ue ínt1mida, e da in-
cre•lulidade, q~ mata, e~for~lli·St 

.. 
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uq~a qu811tio sobrepuja todas as 'm•ill. 
em <JUtl O OJjt-flt.o jiUbliCO 'CuDYtlrge 
t.ul.lo p!ll'll um p nw, e é o que aetual-
rnunto~ su.:cedo~ com relaçau.aus iwpos-
t .~. • 

Nd.'lta questl:o geral de imposto:l SO• 
br&.1abem actoaho-eo'te os que diz,em 
re~l'e•tô' aoa ·do~ ~::r.por t.oç4ó. 

Ha algún~ · anuos qo11 (is~o1 nltd é 
de~I:Onhlii:•du f.Or neubum d:.s nu~res 
do~pütados) u preçu do' llll'fé ' com .. .,;ou' ·a 
d .. drt~Hc6r co\i~tdur·avl.llnuotu,' ~· tudÔS 
aqu .. lles qu{l ucorntláWh vío 0111Ú lÍriO· 
n~~~e a iua n:Jià dlos , il~j~Othl~ . dl) pafz 
e del«!Javao u bem estlr •hl seu fut-uro 
deYiaó euiri te\:t~r-~e. vendo a iod ffe-
rvnçá :eom cf:ul ab praocii'Jo ' {..i eocazlá'-
du t~$\tt aasumpto. :SUpJ:I_unJu obúr t·•~ que 
e:~w dec•-aciruênfJ Ue ph~ ~6 ?ude-
r la lllfoct~~~ llO I'Wdoetur. • 

t::ngaouau-~11, JIOrt~.m, perreltan'tellle 
aqueal"" qu11 6!<81io p) illlaft\o -í· ouu se 
t .. yabravAo de quec ua11 t!J!vOrtaçô •S dÔ 
,lh'afil o ..valm" do: ca'ré llllbre ' as mala 
producçõtld excede d11.?0-% ,, .. tut&ltd».· 
~d • d.", w.Ju~ rOi OUGCQ:I 11!l'U$lUCW'.i. \ 

ÊIP, d~a~,zo~a!l jlr~nc•palwypte.p'rodu
zlruo• \i&,rll .. nllf wllr8"n~ llo!fao, J>a 11~ 
bvuol .r llll u~ amu,llltd.'l e nu1 ut~:ow ,de 
~; •t·aulo. • ' 

P<~l>~ b~m; ·este pequen'o' 1Íerriturio 
cnnc.lrr.s cu111 rlrârs \Jtl ' 70% la 'vr· .. dae• 
Çêlu 1111 . tOtlu &:~Ut 1mper1o-e. '1JI}r qoto; 
u wal ullu affecta •6 ao prullu~tor, wa:~ 
ta.ub,w II.U !"'IZ. 

lfatqu• :16 c.wclue que e~te pequeno 
ltt rr1wr1o, comJirt:huudltlu Dtldia<f •lu~ 
zou)i•• cun?'rru co1u a m~wr Wlf w da 
r .. u.r" Jluoraca q 1111 à awiiC4d& ~tu. 'un-
jp'aullu.:whl'uw, ll\) l'r •• grus•u ruural e 
wtilillrlatl lle:<t~ va~tH•il'uu IIII(Je rio. 

U :Srr llrumolld:-F.·I•z•uente llllta ln-
vou•a t!~tâ stl lltÍ~tiUV(HVun•hlllln 111111tus 
jJUUWS dll l'l"t)VIDC!a, •dllo iJ ~6· 1110 Utna 
uu vlt t•·at zun~ • 

O·Sr. Palaldo;- 0 mercatlo é que nilo 
euwl'ul'ta a ;~..bun..tanc•a tlu guut~ro. 

u Sr . Mellelio:-Po~DMJ, pur 1.aoto, que 
a ques\llu é lls tal trau:<cen•I.Pucr~ e 
gra,•rJude, nao ~ó para o pelz, cumo 

, para esta provinco&; que concurre cum 
a maror parte dessa: producç!o, que 
nót· llt~vemos · fazer · algttma· cu usa de 
uul, de beoellco e de rusultado'Promp-

1 to •.. conc•liapdo, tfatp, quanto for JXI$SI· 
vol; qs lnteresSE!S da.. lavoura CUil\ une-
oosoldadeis ~a prbvln~la. (Ap,o~s). 

,Entendo ta111bem. Sr. pr>1SidentQ, qpe 
ao governo fi.,ral e pe,qrll,lllloDtll eurn-
pro~. t!ril'Jir<'~r . desde ja ~dus o~;reóu.r, 
:~&~ para rut~lliurar .a- euu•ltçõ_,. lf~ll
ma v eis ê•n que se al:ha a no~a laruu-
ra d11 càfé; ''!)roeu r.-r• l•~tl\ls Uíi 1roe1y:1 !lb • 
aea ah:anC'I para tar ifar o nb•so Jlro-
d'Octo conbo!Cido ooi merdàdútêun•umt! 
dores; consesutr dos pal&ea lmportallu. 
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res deste gedero a rqduccçl o de suas 
tarifas aduaneiras, t lsto c.:Jmo este é 
lncontestaulmente um dos maiores ob· 
slàculos nua encontra o nosso café nos 
mercadOll. consumidores. . 

O Sr. Paix4o:-Sendo nós os prt· 
meiros a dar o exemplo. 

O Sr. Menelio;-P~1·a provar o que 
acabo de dizer, afim ila que cada um 
d011 nobro~ deputadus aot cooveoc;.. de 
que é ab~nlutameote ilnposs1nl que o 
cafe brasilei1 o possa support&r lama· 
nha imposição, vou mo~trar o valor 
dos dtver~oa impostos qu(l paga o uoaao 
producto nua pa1zes cunsumi-Jores. 

Na França 100 kilogrammaa_ de café 
pngão 156 fr. ; na ltalia 100 .kt1ogr.&m· 
tolill pagAo 80 liras; n• Austru& 40 flo-
r ins na Hespanha 50 peselaa; na AI· 
lem~oha 17 1/2 pfeniug3 por 1/2 kl· 
lugramrua; ua lugla&terra 1 1/2 p .. nuy 
por l1bnl ..• 

Um Sr. Deputado:-Não po~so apre· 
claro merito do argumento, porque 
ns.o conheço o valor dea:S~~a moeda•, 
(Ri.to). . 

O ~r. MeMlio:- Eu lhe expbca&rel. 
... na Suecia e Nuruega, na rasao de 
26 Crancus por 100 kllogram~na~; ua 
Belgica I a 1 rancos e 20 eeo ttmo3 por 
100 k. logrammas; nos E~tadOI U11tdus 
puga bObre o valor da factura,tua~ cor-
responde a 12 X: na Suis38 e na Hol· 
lauda paga apen~j 3 francos por 100 
kilogrammas, o q:~e se pode eoustderar 
livre do imposto. · 

ltespondeodo ao aparte do oobro de-
putado, tenho de explicar-!be o valor 
das· moedus que são 11or S . Exc. desco-
nhecidas. E111 França 100 k.ologrammas 
dt~ café 11ags.u 156 rranC03; aab..odu o no-
bre depuladu o valor de 1 franco ~elo 
cambio actual, conhece que 100 k.ilo· 
gramma3 ptlg<lo de ampostu 71$a56, via-
lO como o valor do frADe.> é de 451 rs. 

O Sr. X . da Veiga:-1-to é, o im-
po>to importa em ma•s .Jo valor do ge-
ooro. . . 

O Sr. Menelio:-Sem duvtda; piHd 
que o preço de 100 kllogrammad de 
caié na França varia de 92 a 100 
franco~ . 

Continuando a dar as explicações pe-
dtdas ao nobre deputado,llmitar-me-hei 
a dizer à S. Exc. o valor du c.tda moe-
da, ,pois é o sufficieoLe para se calcular 
o imp11sto. N~t a .,spanba a peseta tem 
o JD8smo valor do íranéo, val~ndo em 
moeda b~asiloira 451 rs., bem como a 
lira na ftalia; o flo rim na Austr.a vale 
800; 1 pfoings na Aflemauha Tale 
10 rs ; 1 rnny na Inglaterra Tala 2 

rs. Dàdu estas exjllicaçites •~ nobr.& 
deputado, eu proaigo. 

Se, quantp â imposiçlo estrangelra, 
o imposto é tao elevado, comp acabei 
de mO$lrar, vejam a agora, qu1oto á 
imposiç9o, ae tal producto pode eo~re
oó1, Sr. pre~idente, aupportar •~me
lJl~n te imposiçJo. 

Os nobrei deputado• sabem que o 
nos.o café solfre uma imposiçlo geral 
de 9 X e a provincial de 4X; &3t.• A. 
o· café tem de pagar o Imposto de lac>/o. 

Mil~, Sr. prt'ltdeote, é principio gt~• 
rn I, estabelecid~ em econ9mia pqli~ica, 
que jamais o imposto daTO recabir 
sobre o producto brut••, mas sobre o 
producto liquido de qualquer tndu~
tria; porem infelizmente ~"tn não se dá 
entre nO$, o tmposto sobre a lavoura 
t·ec11 be no preç•1 bruto do producto, o 
que torna o im'poato muito mai; pesado 
do que parece. 

Em todo o mundo ciTilisado, em que 
a !Ciencia economica tem feit.• o m:~ior 
progresso, oa impostos laoçadD!J â la-
voura sito toxados sobre o rendimento 
liquido, e em parte alguma, que me 
conste, é elle elevado ; entre nój po-
rém,é elle de 13% I E sobrtl que preçof 
SJbre a pauta da alfandega da cOrte, 
quanto à in'lposiçlo gera,l , e sobre o 
preço de 5$508 por arroba, quanto â 
imposiç!lo desta provincià', o que elo-
va o ilnpo3to a ma 1 de l:JO/o. 

Mas é preci.so que os nobres depu-
tados ~~t ibao de q o e modo é orgaoisada 
essa pauta. 

A pauta é orgaolsada pela junta dos 
corretores da praça da cO'rte; a junta 
toma das qualidades do café a media, 
mas inteliz1nent·e é :~&bido que a m~tlor 
parte do caCe q o e o Brasil exp.1rta A 
de qualidade torerlor e, p .. rtuoto, a 
pauta, tomando a media pelas quali-
dades cotallas e ntlo pelas qual1dades 
ve111litlas, exagera o va&lor, de sorte que 
u imposto vem a ser 1nuito maior do que 
realmen~e . dev11ria ser, pur causa do 
modo da ·-organisaçlo da pauta, ten•lo 
de se p-agar a imposição rttferente a 
todas essas qualidades cotadas. 

O Sr. X . da V eiga:-Nesaa parte a 
culpa.é da lnoura. 

O Sr. Drumond:-Apoiado. 
O Sr. Menelio:-A culpa não é da 

lavol\ra, e eu vou dem.onstrar. 
Todos aquelles qne residt~m na zona 

cafoeira, Sr. presidente, como 0:1 Dll~ 
bres deputados residentes no Rio Novo 
e no Juiz de Fora, aabt-m ~o • r.,,,.. 
mente. que os lnrador413 que e•tlo em 
boas coodiçGo$ emfrerm todoa os .,. 

• 



forçoa para que o prodnot-:~ da suu la-
Toura .. ja bem aperleiçuacto, bem b,._ 
oe6ciado. De facto, as.-im o rewettem 
Mr• o mercado da cOrte, e alli, ~onde 
a e.<peoul&Çllo tem "'wado d-nl'olvi- · 
mente eapant.oto, proooraqdo ' " apro· 
nhar o café •interior, o Cllfé eacolha, 
e fazel-o pu-ar p9r bom, raz~m uma 
miatura de todas eiJas quaildadll•, Sll· 
cri6CIIndo-ae o prod:Ucto, que ne buoe-
6eiado e bem preparado pelos .U0$81.18 
faz~toduiros, o~ conveoienc1as do oom-
merclo . 

E' a, ra!lln porque todo o café que o 
Bratil export• chega oa Europa d~ 
preciadu; &unto que, Srt ., c.~ mo ja 
muito bem di.- no parl~tmento brasi-
leiro " diatiocto depul.allo, Sr Fr•n· 
ci~co H Soar• de-:lcnt~~a, &Xl•tem em 
alguua pa1~ cua.s qu .. oompram eaCé 
de proeetleocia brar1lsira p:tr~& beoe-
Acial·o de novo e depo13'•o veuderom, 
olo mais oomo café de froet>deoc~a 

. br~aaileira, mas apre~eol&DJo-o como 
de Java ou Muk.a, Ceillo &. 

E' a ra·lu P'•tque nn~~o café na 
Europa o lo tem m·Jtel:Ímttnto. A culpa, 
p .. rtt~ot.•,nlo é do• lunadore~. (Apow· 
doi; muúo ~m). , 

C .ntiouaudo, Sr. presidente, depois 
de dar esla explicaçao em abouo dos 
oOS$OS luradores, referinolo-me â im-
poStçiO que aufre o o~ ·O café nua pa ua 
est ang.!lro~ e entre uós, predto aiuda 
accre5centar que e~sa impos ç4o Tae 
mu•to alem, porque nell• nlo é in· 
olu.do o frete, despezas d.e co•umls-
aar•oa, eosaCildore~, capatasiu da ai · 
faodega, trauapor ttta, co..retagens de 
compru, o que Ludo reunido .t11m nu-
ces.ariameutu de subr.-carr11gar o pru. 
dueLO, dando como resuha•lu iofalhl'ul 
pou!)o rendtmeuto para o producwr 

Fe 1.111 e~~~ conSI•IerHç{lt!s, Sr pre· 
aideote, e peço a CHS-• qutt rne d .. scul1•e 
de ter occup~o~do a sua attençAo (ndu 
apoi4do$ gerau) , eu tenho dtt adduz r 
a lgumu oba.-naç{lota relatintn\lDW 110 
a1·t . 5.•, que regula O mudO da CO• 
braoça de~te imposto. 

Dia a commi~lllo que o imposto de 
café •erâ cobrado pela pauta da al-
f lndega da cOrte, sendo ella vrgáoinda 
nos mez•·• de M11rço, Junho, Sol.t.mbro 
e Ot!Zembro. • 

Louvo a oobré commi~alo do orça-
mento, por ter cngi ~~tdo dlj~te meio de 
favoreeRr a lavoura. 

E' nideote,oinguem pQde s:ontestar, 
que a forma pela qual o imp .. ato é co-
~~t1~9 potualmeqte éoqatilue uma "r· 

-
1\a:deh·a violeoeia teia os produclores 
de café e a . demuoacraç&o· é facil. 

Presentemente paga..Je 4% sobre o 
V~>lor de 5$508 r t!i• p..or arr •• ua 011 375 
reis por kl!oga amma e, p"r tllnl.b, preço 
muiw superi·H' A media do ]lr<IÇO do café 
ou R1u d\l Jao.,iro. 

Ac.tualmeote ã media no mer~wlo 
du cône. é apenas de 8$50Ó a 3$:JOO 
rei_., de furma q.ue pl'<ll!eotetnente o 
lunadur tem du·pagar, n&o u•l•npo$tO 
subre o vdol' d!' '1100 pruJuctu btJliO, 
jJOrdiD q~IISi 40% m.a us d~ttjúíll" qua 
ehe valt~. . · · 

b:t~ a r&l!Ao porque e o, ·em n.ome dos 
lavrad 1rea.de café, luovo a uo tre oom-
ml-s .. o, vi, to como pr. OOI'I •D um tnlliO 
m•is favoravt~l e ID}lll I!QOiti .. so, act.· 
b.&l)liu <>•111- o ab:surtio ... yatsma dlt um 
g-mero png.,r um •mposLu supenor ao 
SdU vaJ,,r (apoiado~) 

Rt~•l.a sab.lr.Sr. l'residoote, !e n.modo 
da cobr11uÇd d.u imjlull to .é o melhor, 
é o •.o~t.s ext~q uivei. · 

A e<t• ínterrupç~o e11 rospnntl11rei, 
preVuleo ·od,J-mt~ do p11uco. e-tutl·• ·.quo 
uz, que S.• La p10'frnc•a, por o •U·a do 

11ua st~uav4o tup ·~r•vhica, nnó ' c..m 
.tnfulilm,t. te m~io •uai.s o••a'v;•hi otq. 

O .:>r Po.~~:-E' u m•i~ .,x,rquhuf. 
O :ir • .Drum()M :- Nem ha outro; a 

pauta m1 Xt11 é •mp~m!Vel. 
O Sr. 1\l e.lelio:-N "' é este o n:e-

lhor nl\11111 lllJ\• é O.ID&IS tiXIIqUI'fe l, Ct;• 
mo acaba de· dizer o oubr11 !.lettuLallo. 
( Apc.ii<Jd(J. ). . 

O m .. •u melhor seria ineootestavel· 
meute a cob .. anÇII do imposto pellliJauu 
sumanal da cô•·te, porque devl.o i.DII8 
aoooupauh11r toda e qualquer usc111a,.:Ao 
do mtm;ud '• M.,s, Dali eu o llçõe~ e1n que 
acha-~e colloCHd, e:~ta proviucia, cu mo 
pc~tle• enlu$ nrgauiàar uma 11&1.!' a sema· 
na!l (Apoiado do Sr • .Drumond). 

N 10 é l'n;.sivel, ·Dio é mlll.uo admis-
ai VIl I e-L• b l<~C<-r duo f IDIIt"s de onbran-
Ç.& duiiDoJO·Lu, um p.t ra a Zo)Uil oaf11eira, 
urvida pulas estradas d-s r .. rro, e out ra 
para o norte. 

Com effoito, a cobrança arrecadada 
pela p•uta semanal era facil e exequi· 
nl nas z.ooa:s ser·Tidas por e~tradas de 
fer ro e liuhas tolt>graphicas ; mas, como 
ja ~e dt~se, existem out'llus 'pu DtiiS qoe 
tllmbem ux.,oNAu café u nos qua~ nlio 
p ode Vtl:{nl'ar a pauta ~emanul) •em ra· 
.ao d11 gr.tnole distaneil\ e111 que e>;Ul.l, 
c.~ro •. J auccede c.~m Philado~lvb1a e on· 
Lrus lugard do nurte d11 pr•,viocia. , 

Poder ae-ha d.iz .. r qu' a puu~ orga-
D aada pelo mudo que determina o art. 
s.• do orçameoto tambom nlo $0r. 

• 
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seaqJre., t-J.&qlllf~l· nos pOnto" longio· 
qud• da pro»:íncra, por~cauaa da:cleniora 
nos oorreltJs, extravios de corresponden· 
oia&. w' • 

Pode.·~• d&f o facto, más a repàrti-
910 fisoal,,,que tem restricta obriguçAo 
de prever essas hypothes~s, deve de-
terminar. aos .recebedores que, n«o se 
achand.o na estaçllo respectiva, uo dJa 
prefixo; a paut!l que tem de vigorar 
naquelle trina esta o, 1continue em vigor 
a pauta:antet·!or aié qlle chegue a no-
Tamebtao.rganisada._Uaqui p.ode resul· 
tar apenas que no's lngares maia distan-
tes a pauta, em ve,z de começar a vi· 
gora•r nos dias l . • ou 2.• de cada· mez, 
c Jmeçarlo nos dias .10 oo 15, sem que 
esse facto prejudiqo~~e. 

O Sr. M, RuJge,.cio:-5erá muito 
con.venien.te ease · àfvit re,~ porque n6s 
nllo temos nenhur11a- eon~l)ça uo cor-
reio: a ·corresJÍolldeuciá.anda e.<pa~buda 
por todos os cautos ·e nunca cliega ao 
seu de, t ·no. 

O Sr. M iranda . .Ribeiro:-Diz o di-
rector da fazenda. que . a cobrança do 
·imposto .por e~:~a .furma é im posai:val. 

O Sr. M.enelio:-A:dmira qne o dlre-
ctor•dn ía~enda provincial ;q ue•de•e ·ee• 

.f ar •muito babílatado .•. • 
,a,S,, Drunumd:-E·é .um,emprega-

do muito dastincto. (ApoúWo do ~r,. 
·H. Salej), I 

·O Sr •• MeneliCJ ... a regular as da-
'Yenlllll tabella~da ·cobrançadeaimpostos, 
diga 4ue é impossivela cobrança.do,imr 

· pn~w dt> caré .pola pauta orgnnill8da 
trimestra)meut,<>, quando é este o uuico 
meio exequivel. . 

O s~. M . Ribçir.o:-Disse que. e im• 
poseivel, por causa da ir regularidade 
du co creio. 

O Sr. <llenelio:-Mas este argumen-
1o nilo :Precede -ainda; 'l>Orq.ue ,para 'li 
zona careeira,.a ·mais ,importante, iba, 
alem do correio,as lió.haatelegrapbica.s. 
(A pot'ado~) . " 

O Sr. M. Ribeiro:-E-para os luga-
res distantes f 

O lJr .. Mmelio:-Para esses ja-disae 
que deverá vigorar. a pauta a.nterior 
até que chegue a que ·for novamente 
organisada. 

O Sr. M. FulgenciQ:-E o governo. 
que tomE rrovidencias·para regubr isar 
o eorreo. 

O Sr Meneho:- Respondido por mi-
nha parte este ponto, e1end•> em mui-
ta cvnsideraç!o a interrogaÇão di r igida 
del!fa bancada pelo meu distincto ami-
gó·reprereutaote· do 14' ' dMrh:to, af-
ilrmo no DJbre•deputado· que, pt\'stan• 

.do toà&~ a. dtedç~ f~Ve•OQittl~~ ts·.su§s 
obsen'açlle~. ll; estvdando' CQm a pl1tlt!11 
t~te~la.!fencia: de q'Ue dllspunb!l ~ffMo 
apoiaiioll) • a·.mater.ll, liló ~uo de11'âr 
d~t apa1·tlir-1118 de S. Exe. neátet!lbntó e 
acoitar a' pauta orgaoiaada pelo modo 
que deter rui na e> art. ô. • ,•em l'h tá das 
lageiras •cousidtl raQ~es que fiz .... 

0 <8r.. X. rJa Veaga:-Apenaa au~ge• 
ri algumas .du.vida\1 e çuosultéa. . . 

(J 'Sr. A( enelio;, .. 1 40111' uofa peqliéna 
alt .. ráçâo, u tu .. é, leentando•sil do iríi-
po~to o café, deuomioado-escolba-, e 
em,temP? matldi.rea 1 émenda a re.svéilg. 
- Acredrfu, Srs. , que nêéeilsil r iamen·te 

a man~ira pela qual tem de :sêr tribll· 
tado o cac.\ ba-d11 •traut pande dimi-
nuiÇ'Ão Dá recefta, {Apoia{jd.t). .. 

O Sr. :Baia~cto:-N\lctnt:'artamênte. 
. 0l)r. X. da Veiga:-.Pelo menos 'de 

30 x. . . . ! 
O Sr. Memlio:-Nóa vimoS' qiie 

acbual,meoie.i redootita de eafê' a,tá CÀ'{• 
culada aobre a ·báse de·3'7{i rei!J por .ld· 
logramma.de catá. . . M•~. Sr.a., quem,·acompánb'a ill, rí,a· 
m,ente, e <te ba•mu•to .. telnpol -á Ofcillá· 

-çlo ,de, alta-e batXÍ do cifé rio m&rCàdo 
da cór te, vê 9 ue elle . .Se cônsàf.ta q_ilaSt 
q.ue .estacionar.icl colll o preço de 814 
ou 3~5 ·reis-. , 

O ~r.- J)f'Umond:---<Má!i-a oommissao. 
qu~ndo orçou G<~llll ·verba,~jal ,calculou 
mal4 ou meJIOS •Oom•as m .. dldas coosl· 
guadas rno art. 2 .• 

O {ir. Menelio:-âssim, ... pois, tendo 
de.haver ·'reducç~o lia ~ita, talvéi& 
de mais de 30 % (apoiadót),-o que not 
cumpre·fazer p11ra àêautelahnws,. tÍ.litÓ 
quanto:for possiYel, a ârrecadaçlo déa• 
te ~rupostof , • • 

Sr-... presidente, estou -conYencidO', -e 
talvez esteja ·na coo. ciencia de · múttos 
Sra. deput.tdOSJ que hrf .. llzmerlte a ar· 
recadaçlo fit~eil'l Je~ta f'rovirlcl'a lê a 
peior .p.,s. iv.el. Temos vislo ·reef<boido-
rtu~ que sl o · Vt-rdarlei q'meute prna ri• 
oado~es, · Dll.o·cwmprem· cHm os selill•ll.e-
l't~re<, se~vem-se >'das, suas ,àml~ade8 e 
r .. lações para deixar de cobrar o itnpot-
to de .uns e p.ara diminlijr o de "'u· 
tros., .. 

,.Q1Sr,.,X. 4a Veiga:- E..ás.vezes1 re-
ce~pl- p.ara st, .. .. .. . 
~Sr. M enelio.. .. alguns·AAJ:~m .qe-. 

goe~o~. e. neg•.cios eacan•lolosos, 09~ a 
recel!çlo ll9 '1 r~p;>•~l'· 

O ST'. Drumon·d.:-::Deviam .. s3r . de-
nunc:ados e d••m• ttldoos . 
. O Sr ·~ 811~lw:-;-V •;Exc. ss!>c quo 

a.}guns< feltzm·ent.t jal J urao -demitt.i'dôs, 
Olttroa,. digo, •Dég®il'o. odm o rrotrio 



imp11sto; iato t\, ton·io o contl·i'tui'inio 
de pagar• uma ' 'dotertnina<iauqutlutia, 
elles, pai'& fazet l!fO•Dtlgocfo, dim~Állllm · 
• •q .. DIIIL e a reparW<O, cJm ~ cuu-
t ribuiOIA!, que aintl• lu.:rà, 'e i'KsU nao 
~e pode llsdU·ar (j&c1tmeÀ~- pOI'qd:An-
t J todo• nóJ.llabeuws qne, 111Ul1.1S ~tl\1-
·sou, teu do de tu1n' o~ e uooa e· t..Qtlu- de 
eltl~a'.ia de ferro ut11 objeeto qúatíluer 
e tendo • de ~~pagiUl• '; a m lldpo~to. ull'o 
qui!I'Mm ten o, • wabtil hD!·~'A tlxay•t' "dl> 
recebüdor o talao, e recilbitiWfa-t"liu ·, 
que eb >~ga1a 'll pbnto de; quanUil sij' hl-
ge o talao, liao l!ÍIDj•le:uneuie nm•re· 
oibo manuspripto: ' • · 

Pel'jiUUW eu, SN. : a. atrecaJiaç~. 
feita ,lldlta maueira., tem otdern;·l'sú!n 
me~hodo. lll:m ~CIIli~l'to\litle· ;éeó . 
Ih ida a.os cofrea da proYlll.:b. t Nao, , 
de eer1o. · , .. • ., •. 

A:tsim, por tanto, .para que ·a teceita 
da a ro e~~adaQAO • do i'ÍDpP~ tu db cafi\ 
olo dimioua,tbao snmeo~ 00-%, qoe' e , 
qut.>i que ,\Ma otlduoçaA) forç •d•r em 

. vrtl!d .. da re.i acçJu ld.).1 iliit•v~to'l l i:nus 
ôO %, por CIIU~ doiS d~Y.ÍIIk'}• dos "<h· , 
nlt"u oi publi ~uatlld~t- úkutl~(apomabs), 
eu ilunbrtt vu-mo do 'flropOrlá 1 illíl•~rli'-

. da cotDmiuao ·um • m••ill, qn-et•Js~ '"udo 
CÓnicgui.ll& um · n~>ul~.a<l u al.n'l't!jt.-Y&I, 
po.derla 1 razPr cotO>• l'll~lllta.lu 'rt!§'OrO· ' 
a. ftjca lí•ac;Ao e • UJrlbur . arreoadÍI.ç4o 
doa dmht11ro• 1a.prqvincia. 

O Sr . .Druanond-:-0 que d~ejlftnos 
é acertar. 1 • 

O Sr. M~11e(ic:-'~E ,tou crente liia•o. 
Lembrava-me, Si>. president.t, do que 
fua.:.e.derigoadu um emp~egado dli •t ll.l· 
sou rui a de Cazeodll, e numo!allo ·coMe-
r ente ll\e&l, cJm <NSideoeiA, oi\ ,e<t:lç~o 
central dtt cOrte: pà~a li:soldisar.•ntl'll tiÓ 
toda a expo11taçllcb d11 1 pN\ iuo.a que 
p IIS8UG DI.4Uel hi18Jtal}!jO, COUoO I ta lU• 
b11m to1la 11 ull'puf&a,.,:ao. 
*ssi~ me parecia, SI'!!·• que, derde 

o !!JOIOIIIl t • em qut~, este ewjlr~•do ~~ 
ve~ê a fa9ul1Ja;le de eltiJ.WID!lr Jili.QUÚIS 
éle . dxRed1çto ~ p·tr~da. .de Ierru e 
pqr ell~ cop{a_r1r ~>_gut~ Jdp. ex pJ·r-
taçÍo ~ o p,e:so ~ q\ilMi\l4des du.s gene-
r \)s, lmportádo3, ~ fl'~~)i~çlo Seria rl-
i~&o~~ porqpf• pelrs. n·~s que o.,oun.-. 

. CerenÍ.• 1 ame h \SSllf.á, the•uJlr'fl".ut, ~11!114 
cpnrronta ia-us ' ba lau~~~ dt~~ .Q.y,erfta~ 
es~I'<OII", J(,ca~til 1191a b·· l~cfc!a.~ ua~ ,e:Ma-
da• dd ftlrr'l~~ a>sim algjl,US re~ebedprll:> 
0110 aeriao ~·· tacais em dufrc1udar a • 1', f ... • ,. 
fdzenda provlnctal . 

E' verdall..e, Sr•.; que-, 11~ra conse-
guormos OUil 8m,toroa-s" dl!'mi.lter ••tU8 
o fiO I' regado da raaeolla· da '-p.rovibcia 
llt )ttllat obwaáa ' di'fo•erdo geral' bú 

•• 

. • ,...a 
•• 

O Si'. 1Paixãq: -Puis 'em Maio Q(· 
ftciou ao presid'e'nte 'di "provillcl& ~ut 

• • • • • 
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,a est racla da fetto .nlo ""J ia eccacro-
b • ·~ .. l"'/'" 

~r-sé da C9 rauça oos •mpC?stos. 
O Sr .. 'Menelio: -Em todo caso, te-• • • 

mos o ministro ola agl'icultura, que é 
síipérior ao 4irector da estrada e pode 
da1·-lhe ordens~ 

Empregue o pruideote da prov:ncia 
a~ va.llment", . seo prestigi.o pe.runt.e o 
governo gel'&l, e ou estou co•nvt~ncido 
do que o Sr. ministro da agriculturo1 
ordonarà ao director da estrada que 
\- roceda à arrecadaç!o dos impo·stoa da 
província de M•nas. 

O Sr. X. da V~a:-E estava r.e-
aolvida a qu!lstl o. 

O Sr . Menelio:-Teoho ainda ares-
ponder a uma ioterrogaçlo feita pelo 
meo illustre am:go, a -quem- ha pouco 
me referi. 

Suggeria S. Exc. t1/ idea de se croar 
um eooaulatfo rúiueíro ha córte. 

Realmente isto seria. convenoente, se 
pudea>emo~ faze.l.-o, !'las as ra>õe:s ex-
pendidas em apartes, qútindo S. Exc. 
orava, convencerlo-me que 1al . .crea-
çao é impo~aivel. Alepi- tihiSó, accresce 
que a fraude necessa•·iameute appare-
ceria do uma maoei ra espantosa. 

O Sr. S. Ferra.z:-N4ose exportavao 
mai4 generos parti a proviocia de Ma-
na.,, 

O Sr. Menelio:-Dellda que fosse 
croada uma repar liçao fi~cal na côrto 
para receber 01 impostos de expor tação 
e irnpor taç!o, podia-se .couta r que a 
n·1~sa taxa itinerana gcària reduzida 
a 50 ou 60 contos de reis. A ~11ôlO é 
clara. 

Como é sabido, em regra, t•JdO> ~m 
propensão para de!s autlar a Iaz.enda 
publica. 

O Sr. X. da Veíga:-Se a difficulda-
de é a diminuiçi!.O das taxas itinerarias, 
valia a pena ~upprimil-as e crçar-se 
o imposto pred•al. 

O Sr. Menelio:-No momenlo em 
que um individuo ti ve&ie de d~apâcbar 
generos par.a a proyjnc~a d~ ·Minas 
iria declarar perante a repart1çll.o fis-
cal da provincill eatacionad.a na côrte, 
gne taes geoeros nllo viuhao para 
Minas, porem sim .par~ a província do. 
k io de Janeiro. 

Por eate modo, despachava os ge-
nero> para qualquer estaçao da es-
t rada de fer ro de Pt~dro U, ainda ern 
torritorio ftumineose, o depuis os re-
embarcava para · alguma tlstação do 
torritorio mineiro. c .. m o café sueca-
daria a mesma cuusa. 

O nobre deputa:lo sabe que ha esta-
f~~ ~a ~trnda do Cerro de Pedro U 

que t o!cebem caré, ~ tanto .la província 
.de,Manas, corno da.do Rio de Janeiro. 

Pr~, qual o meio qut1 twha q emprn-
gadu Jl~~;•l pura proceder à cobrança 
dp impo~t .. t · · . 

O Sr.iX da Veíga:.-Ma~. igualudo 
o i,mposto, nàO·havia • interes~e em oc-
cultar a . origt1m verlladeira du café. 
. O ~71. M enelio:-.-IJiz o nobre depu-

tadu que n4o havi&t interea:se• ent oc-
oultar ,a origem do ca'fé, maa eu figuro 
urna hypotbe.e. 

Um fct~ende:ro resid~nte na pNvin-
cin de Minas' r<•mettia , .21)(),, sacca. de 
c .. Cé, ou1ro residente n{' província do 
Rio. de J~tnei ro remettia igual núme-
ro de S-tCc11a: cbegavlo .na &>~teçll.o da 
eort..J 400 Sllccas pl'ocedenbeS de esta• 
ções rniut~iraa; ambos os rernetteutes ti· 
nhào o mesmo corre~pon!lente e e•te, 
no intuito de economisar te'mpo, paga-
va todo u imposto ern umauró root~be
dor•n; fica va o café de M1nas on, vice 
versa. o do Rio de,Janeiro.prejuolicado. 

O Sr . X . da ·Yeiga:-Abi o perigo 
era reei prooo. , · 

til S~. , 4/enelio:-Mas nllo dev-os 
con~orr.er ·pa~l" elle. 

Sr. pre~iJ.,ote, ollo qu'lro fatiga., por 
mais tempo a attençll.ll da a~~mblea. 
(Nãp Gpoi.ados;tem fallado muito bem). 

Furao I!St .&s as consideraçõ~s ljU& ac--
tu&l'ôlO no meu espírito para eu enun-
ciar algum11s idt~as , relativamente ao 
a rt. 5. • do prujocto do orçamento. 

Comprehendo, Sra., que no estado da 
aba~i•neolo ern que a -lavoura se acha 
s~:~ualmeute, o beneficio que fazemos 
é insignificante; porem, tarnbern com-
preheuçio que no estado precario da 
provinci~~o não nos é dado ir alem, sob 
pena de cornprornettermos ser iamente 
o seu futuro, ja tanto sobrecarregado 
de compr..~rniss..,~. (ilfuito bem). 

E~ ta -a~sernblea , pois, para con•~uis
tar fama irnmorredoura, de eovôha com 
os applllusue e reconhecimento~ do pi>vo, 
daTe inscrever como divisa de seus tra-
balho~ e esforços- a sálvaçao da ·1a-
voura- , divisa mais que nenhum'a ou• 
tra gloriosa,de consequencias 'Salutares 
e bene6cas pata esta provi ªcia, que 
tudo tem a esperar da derlic11çllo de 
seus repr~S'otantes. (Muito bem I mui-
to bem ! muito bem I U orador é cum-
pramenlado por seus amigos). 

O Sr. Mh•anda Rlbelro1-Sr, 
presidente, tendo de occupar a ntten• 
ç4o da CDll& com a discussAo do ar~. 5. • 
do orçamento, matar ia que se hga {1, 
ecleqç•a das Onançu, occorre-me o que 
•çerca des~ ~çieQ.qia 4111f'A lllll dl.a o • 

• 



grande es&adlsta Thlerli, Isto é, que a 
.qeoota ftoaoelal era uma :~elenctl& ao- • c .. tonba ou ma~oce-wne scltJwe en-
1\Uieti.N- . . # 

::le ilto ppde ser . uma vecda•le, lo-
~ces~YehJ!pDC8 o é <Juando semelba.o-
te as~uropf.c,t , é obj~:C:Lu.de. o:ondtdllrat;õu•l 
de quem do!l~ DI\Y'&;St.à ainda b.;m ao 
oorrence. êle quem sobre elle drséor-
rendo alod& pteéiHa Úa bêoe'voleo'iltu o 
loogaolmlda le ·dos• que o ou,-em. 
• Uma- V o~:-V. Exo. é digno de toda 
a heoçlo (apotador.). . 

O ::Ir' M. Ribfb'o: - Agcadeço aos meus 
oollegae. 

Sr. pre1ideot9, p~ ê somenos a ma-
terll' contida' np ariigu 5.• do projecto 
de orçamento' 'pruvi'octal. E' ·~~UWI'tU 
rolen.oce, qoe 1Hz re.~pelto i formula 
pratica do hnposto, fôsua expres~ao rt~al, 
ao quanlwm, em0111 cerâ de !Higal' o o:on-
\rlbulute para n1isfaçto do~ encargos 
1001aes. • • ., 

, V. Ex c. sabe,. Sr. preaidente, como as 
cou~s ee passlo a respeiw. s~t .. bó!h•· 
cldo o lljlposto pelo llPd!lr cqmjii!L.lnte, 
o pod~r· leg~.<1alivo, ,é,d.epu~s dev•damen-
te' regul,u,men,ta~ 11elo pode_r. e~tecutl
vo, que mais cf~ramente O, d&llfl'llaJna, 
., Assim qu\1, • e~tuldo o' lmposto peto 

poder IPgtslatlvo sob ·a Cur•ma de uma 
porcentugem ~obre este ou aqoetle pro-
dacto, ao poj)er &xecutl~u corre pre-
cisar <> preço dn re.pectiYO producto, 
do qual, C;ma a dooucçao, se obtew o 
nlor du lmpt.liW ou u quantwm cal!& ao 
collectado pagar sobre o vruducw t ri-
butado. 

Ora, Sr. preslden!AI, tendo em 'f ista 
reduztr as pesadu t rtbutaç&J que tn· 
cidem sobre o priocivaJ n•wo da vro-
ducçlo nacional, a oubre C.Jmnu~~llo 
prhllelra de Caze'oda Julglt. att1 ng11· e~~ll 
fim oorn a modlllcaçl!.u da forma dll im-
posto. 

D'ahl a modificação rla pauta, a in-
novaçào eon'Uda DO arllg·• 5 • •lit pro 
jllcw em di:~euis'Ao. D'•bl â ~a tt~laçfto 
que á nobre cummi:ssAn 11e fazdnlla ttp· 
prouve dar á lavunra do café. 

Mas, Sr. pre!iddole, é o caso do per-
guutar 10 a medtda C· ·n~ignada no art. 
5.• do projecto do orçamt:ntu ~atiafarã 
os louva v eis · iJtluito~ da tllualra.Ja 
commisslof Tendo 6.1ta em "f tsta C'Jr-
respuoller ttos ' reclamt~íl da nossa pri'D· 
clpal classe de coutra buiutt~:~, ~e• á com-
pleto o alvitro cooo>t ant .. do rolf.,t·ulo 
art. 5 • ora 0111 di ~~eu ~s4· •1 A'gu ... u cou-
~;a mai3 n4o potlerà fazür esta assotn· 
blo~a no aentltl•• d11 pé• f.;ttamouto rea li· 
~ar ~eo peu~ameutu Je de·uppruuir a 
lavoura do no:~> o prin.:•pal p• oducto 
de ex iJOrhçl" f 

Tt'fO a honm, Sr.·pre-idrnte, do sor 
~r\•dor do muitas re11re!entaçõet dt 

• 
agrfcul~eii ·do ' dhtr:ctÓ qué rq1ira-
s Ht\0 ne.ta 'cusll.~ · • • • 
" ó Sr. M. FUlg~iÕ: -Quo re~re· 

>Ottla lllUÍto di0zn•UDO·tl8. j • , 

O Sr. M. Riluiro:-Nessaa repre-
sootaçõo• •. !lirtgida:J a esta ~'~ombloll, 
forau exaradas au vi\'O a~ recl1fna· 
Ç()J~ dos ágncult·•res '•laquólla pilJ·te 
llu nos-a prúvmcta', pedtttUil klllvj\• óu 
fútl,o~çao ' lia~ i)'opo~u;õH's a 'q'no ~éitto 
suje! tOS. ... .. .Jo • • I I 

E, 'na v~~dade! á crise com qúe està 
a ·6 .. uçó9 ·a D'u~ · làvoura é tcmero-a 
'(ap~iadr•s); l: i·i~tf li á i v a da de ca ü' -as 
cotuvteia:i ·e que di!fi~• !•n!lnte P•lJem 

·ser 'ttrredadas ~e· pro1tlptu. ( Apoií:tdcs). 
A:..,Orn• que> é'.sabíolo ljUO a n · •~~à la-

vo6ra hoj .. lil'cta c •m a cõtbcyrt•ettc~a 
do~ vro•luctos .imilar4)S dll pa•o~eo-

. c ia eotra agt~' ra e' at4 contra a t~dus
\rta~ êa•la 'fei ' mais' de-eu Y• JI Vtda / da 
cou tl'~faÇ~o d<1 ~o~so pruneirJ ~bjoho 
do exP.orta~ói hidu~t• ia l!Ua aa lo'gla-
torrll ha ttdo 1 t! l int:remtlnto •1ue !Tôlo 
se!a~ou tli àsfe".V.liz 'cónío' IÍX.(liwt Jdor á e 
e'tlré. ( Apõ~aaü!). u • · · • •· · 1 ''' • 

E' ~ .. b•4o ª'nda ·que t.lrtra ~usa 
ainda ' coacorre párá ággravar os Ina-
les 'de O:us~~ la.oura, qual ' a 'que ae-
corre da ·4u8Sfio da or~oí1tu;a9 ~o 
:trll~lilhu,' ca usr eSta, eutretau'tõ, que 
11 mtm uéo tl..su,\a t.lnt·•· C.•mu as Cl.ue 
h.t jluliOO reter •. (Apôiaaos e ndo ano,a-
cWs) · : . ~ 1 

O Sr. Jl( enelio:- Na:o apoiado, 1 à 
que• Léu do tr11b . rh.~ é tjU•'Stftoo 'fh 11. 

O Sr. M. Rib'eirà:-:itm (diríglnJJ. 
se ao 8f'. Ménelio), é Utu!L quusÍD:o 
v t ,J, mas por ou Lru b.·lo é uma qttk· 
lO O ~ui vula uu ,cuja ~o i\IQ<ly Oot.à lia· 
cumittllada e cuhL' Cllu-équomoins Ql.lis 
ou menus tó lo~ 11guar.f1to. o. m . i~. deyé l;áb.lr I) meo nôbre col-
lega ·tUe oA pa1i'e.~ que, no ~ •Caoti) a 
e~ ta qu •slll •, se tê.n vi~to eln c rcu n-
õtaiiC:t~ 11ienli!!U à$ ern ljU~ ~e vê o 
no.so, têm--e s..htdo sll••S e salvns 
atravét IIOS abàlll~ lDOIDentaO •os qQe 
de .eml!lbante q'Ue~téo lhes pry'fÍijr.IO. 
(Apoiado!). • 
Puud~ralfdo, pltis; tudo isto, t.•t'óan-

do . em cno1iderao;4~ uS<a:i àp;.r â1at! 
OODJuncLu.ra$, 0111 que ora sê 1·1t a n-
V•lUra du caCé de tllla•a P.rqvincia, a 
D~J bi'El CoJmtn sSrlo exarou hãs • ll~p•hl• 
Ç0i!o portnaDOilLt!S d;,ste pr••jcctu O att. 
ó. •, cujo cunteu•l•• conhucemo~. 

li:sta dtSp•l:tiçito. pore:n, f,,j mo-118· 
cada ~o,wrí·u·to Dttl por Utn'\ 0111erlda 
da ttlustrada Cumm. s~ll.o, e to001fa que 
a ultl·râ va n • se.ab.to de, e1o ve.t 'tlo 
ser • ~pauta do imposto o~ni!!•d .. ~'e-

• 



• 

ffi~NAffifntet .s~l~o , 'ri~p.s~qatftte. 
" 'iu rn passo mars, en~lt.e~l'r,r\y. lD\l .. Pa-
rÃr"e pode ~~e r " qu!io a 1r&~oer to do as-·.f'1r h f. ,. \'\ • · ., • · '- · ,,_~ ~ 
~umpt•t . 
• S,&;· ~~~~~e_~?.t~"' .~e.Pi\·,te di Lo qq~ • . dif-

rft<ru f<t~;~::l'~, o ,~b~~~.u1t_que s~ levanta 
: .i(~l"lfo ""·.que a ~~uta ~!' ~~p.o~ to su~r·e o 
~C6 JlllO ~w.ssa ser pq"1-,L~ar11d11 ~ da 
' ·~rày,i ~ci.!l d{~io , d!l. Jtü1e110,_ o.r!f~itl-
:t,~a ~~ma.!l~.lrper!H~. , 011 c?ri~ • . ~ ~ dr~· 
tà ncia l!m que se -achllÓ algu}.ua~ . das 

. ~~S$ll-9 . e~"!lsõ~s ~rre<;~~~,r.,.;, ~~~~n
. i:Ja . ~il!l- a,s r~p,~de d~. em, tempo .co~he-
cé~ ·as varlf,Çõas dl\ pau€~, ~dm ,~e 
"pfoc~de.f ~. ÇQ~r~nça 4o r,mp~$to. 
:: 'ª'~t~, _xo,nsir1,qr~~u,,. Sr: 'pre~i~e~.~e, 
tiAq me paT~ce ·a.e .if'~;!dlt, v_alor,. c;9m1> 
me proponho d~mvn$trar, •como J:~rá a illuslr~tda a8sem~.ea. 
.: 'dr~: ... ~ ~~p~llq_ )il~ l_llD np~sa, ~xovip-. 

Cla ~ iQD8 pr'9P,rl!if!l,~.nte . C11,ftl~lfll é a 
da rn!ltta,. ~ ctl!~ l(~ll;l)rre PFie-c p;d-

. !De (I ~e c.omy_gr9ss<>Aa uo~,sa !!Xpp~t~C;âo. 
Es't!L ~ona està 'boJO, vr ra b~m drz~r. 

.. c'-lrti\da de .J.i41l,a,$Jer~~as. e !h~~<!!- á 
cOrte e a esta caprt.a1 .enr .. corqrQUI\ICa· 
Ç(le~, te~egra('hjc;a$. · .. 

f'ox outro, la,!lü, ~s. pequeq~s .~9.~~~ 
.~f&pi,~a~ do nyrte e ,Sul' da pr.u~!.Dy\a, 
zunas dist!':·q~~· ~ue ,,~~~o. p~audo uo 
e~pir.,to ~.~. 'Jio ~re Cl/fD,ml'\~~o para. re-
ácY1vef esl<! .qu~~t.ào ~~~la for rl11 pu.~:que 
-~~~.e!P.?'• .;'t~~~· i~lJ.D~~ d·.f~· · ?l?.lll:yl'rl!m 
pars nossa exportaÇão com um pt!qp.eno 
contintrente de prodj\çç_ao. ·· E .... 9.;qüe s~ eviifEiq~ il1! · aU!JOd\l';l,d~-~ll 
p,a;r~ a. 't~e\la e_xpl \.<!A,~' ya ~os dr,re ~tos 
CJ?: exp.ortaçào, 4t-be.ll11 n. l. do;~ ba-
1arfce tes qu'e forào· distrrbuidos ~.e~Lil . . . 
casa. 
_,, Na verda.de,· o~l:l.ando-~e ~,_ra o re-
su tlado cfa ilp~sa e~por14çàq de c~tfé 
no ex,~:~rcicio .dtt ~~~'0'.1! 1 ~8 1, v~·ll.tl que 
(\ss;1 exp.or~açào • ~l\!.'!gtq a c1fra . de 
SQ,3J0,'1:!Ç2 'kil: •gru~md$. · 

Pois bem, proçú~I!Q.•JO ·.,e COQ.P!I\)Bf 
cotij quaptus ~Jlo~ri!pm~~ d., c..lé. 1:0~· 
corr'er!lo; ~s :IOQuas_. 4!.s!au tes ~o .lj.~fJ~ e 
sul de,nds!a p~ovrny,l~, .eocvntra,·lf8 q~e 
pelas suas di versas esiações jJ;~CI!!lS .. ÍfJ~ 
r:l.o a.pena~.~xpur;~aqQs cerca d~ qpQ,QOO 
k:'o.;rámmas. 

Orá, 'Sr. pre~id~qte, segundo:se vê, é 
isto UJDa q uautrdade miriíma t;m rllla-
xllo à somóià total da nussa bX~orta
çA,O de caTo!; os 500,000 ktlvgr.amwas 
sáo urna peque.ua. qqa o,~.rdaue du avul-
t11do algar:smo ~e SQ.37U,8V:2 kilo-
grammas, producto tqtal d11 exportuçao 
do caf.e de nossa . pro 'I" iocia, cvmu tlotá 
~larp. e ,t~rmjoau·~rnen,te v enÜCiiÚO da 
t.ápoll:l ~ fi.Ufl atl!I<J'p. . . 

. ~ndp rA-.fÍ!Jl,. ~ ~ ~Q :t.kPlt.-llA~ . ~e 
~e lJI \taii.Cta. ,e.a"lls. .cuns.idellllçil\lsr m& IPI' -
Jte.:e .;4ue, .em-·attençi.O: ás• pequéoàs 
zonas úr~taote8, productorar~-~té. 
oll·~ . duve 11 .ght'rvJe · zolia'l ck(eei râ de 
n ssa· provrn..:ra1 ll d~ ~i!lta·, ·dêl'xir'i' ·~e 
,gozar ~os. btl,n e}i;~i·o~· ~r p11.'uta ~emar1a'1, 
qu~ lhe pode ~~er tuchtn~nte ~ppliéada. 

ü · s · ·a · . .u.lt~·P11rece, r·.,. prtlSI ellt11, ~u,e !' ' 
COWI&>i .tic~y .ÇQU.Ci.!,l.ailas 9 COj,IS"'IJ\\49S 
.o~ rnt~relkjOII de iildos • oa.:pr.odu4Ít&res 
de café, estllb~lo!ce.lldo •~N\&'u~urblea 
u.ma pau·ia· m11 ta;- uma•lp~ula tl'i·IDt!!l • 
sal para as regrões cafeeíras do· nor'te 
e sul de"• Mr"nato, e ·a· pállta semanul 
para a reg•âu ilent:mli'n11dá oa u'tattll, 
reJrll~. que se· a'cbll '.~~ad~ por prqmp.-
'.as C\ll.I!~II91~Ç.qe~ ~m o w~r~tl9 da 
có.rte ~ .C?q~o a~ ta. ç~\\1,1. ,. , 

O Sr . . Menelitn--rEn"o v ... Exc. 
quer estll.bt~lecer aous impostos na pro-
VIu.ei.a, .um .maia onorose;l.outro niénoll 
Ollei'O~of 
· O Sr. Drumond:-lsso é impos:rivol • 

O Sr. M. ,#~bei,)o:-:Nao' ~a 't!ll· 
~a.o jirupouho q,u,e .~ cs~(l~e!~ç~~ 'dó~s 
,ll!lpuotos ~1ver~o~ so6r.e o . lDP~Il!O:.ge
n'll:ll ;.,...-9 rutpo~to ,sob~ a (x.po r:~~.ao 
do. café é se!llpre o me11mo, 4 %-· f:l 

-PILII L& é ·que.l'ode .. v.al'ia [IJ ·açoommotiao-
do·S& ás ch·cum4tancias• di ver.su da-s 
.ceg•Oes produotara~· il8'·pNvinllta, js 
q UUt!~ me hei cefefido. 

Assim pOIS, o I .mposto conse~va · ll'e 
sempre o rnesmo, variu.odo somente a 
sua forma ou m .. do de' cobl'an~. e· islo 
em ~atllo das circumstancias que as:ü~r
nale:. 

O Sr . . Mene!io:-E' causa que álnda 
nào vi, e.tabolecw:em•ae impostos e~ 
uma prvv1ncra para se.rem cu brados de 
!Ulln.,iras diversas, 

O g,., X, da V~iga:-Pui• o i~pos~o 
é o q~e .. uo e auomp11uho o uobr.e depu· 
tado re<s1J.leute om Ju~ de Fora. 

O Sr. M. BibeiJ'Ot-Ju~t<&rueute, a 
d . ff~:~ruuça cstã li!J.IIU11:1 ,no.!nodo ~11 •·ar-
recod;,<ça(), uâ'.l po.dendo dti1xar de ser 
~eito, o qlt O ai VJtre, !lttentus os • mo• 
ti vos ponder.osos q,u~ ~tP.reseo.teí. 

O, Sr. 4f e~lio:--Nqste . 01'S~ a zona 
do, sul tiuha dr,reito de pd!Ur que a 
P.a.ut.ls., para o.obr.auça do ltupulto seja 
orgaob~tda, l'ela de Santos. 

O ::;, •. X. da Veiga: - E não ha~ia 
incvuveoien e uisro. 

O S1'. M. R1beiro:-E' verdllde, 
nenhum rocon veuren ttt h li ver. a., Ca.>J 
so pu.iesse.faz.,l o, pois o qu11 se quer 
é tornar-su mais rucronal o mo.tlo .. .,olld 
llffll..:~uur.a cvbran.C)fo dos 4 % .de im• 
po~ ,SQ.biil! •·~:llor~o do· c:t.~é . . . 



Sr. presidente, me parece ou consi-
deru atê udiu.o o C.Scto de, por cansa de 
uma pequena purção d.e pruducçâu 
des~s z11ua~ d11 nur &a e do sul, e~tabu
lecer-se urna pauta uu1furme para w-
d~ as regiões careeiras de uoj:a pro-
vtncra. 

O Sr. Drumon~:-Odioso é abrir-se 
excepçãu. 

O S1·. M . Ribeit·o:-Não dO trata 
de estar Ult -su r11gra e · abrir-se ex-
Ct!pçllo. TNt~~o-se de regularinr a cu-
brauça dt~ um imposto, tentli.I ·Se em 
vi..:ita a diveraídt~.do das zoou, perma• 
UllCttnd t, CWrDO ja dl~~. sempre U IOUS• 
mo nopusto. 

O Sr. Me~lio:-Isso é que eu que-
ro que V. gxc. me explrqut~. 

O Sr. Paia;ao:-A tesjit!ttll de co-
brança du imjle>.iW, nao ha maior, nem 
menu1 , a 1 01111. nada influe. 

O Sr. ;\f. Rilieit•o:- Seria uma d~s 
igualdrule o cullocar-se na mejrua 
piao~ zonas drii'<!rtm~es pela sua silud-
çao ou distuucia e. nu caso vertuute, 
liOnus quo ua qu .. nudatle do que (JI'\J· 
duzem uao podt~m to o tre si sutfrer (Jil· 
rallelo. 

O Sr. X. d<l Veiga:- Apuiado, cum-
pre attemlur {U ctrcumstanctas des.; .. s 
zonas. 

O ;:r. M . Rtbeiro:- Sinto, Sr. pre-
sidente, at:bar-me em de. allCUrdo .:11m 
alguus dvs tnt~os co•ul'aobétros ds bao-
cad~t nu presente q u<:~~lâu. 

To~uuu, pu.~, de 11nvi~tr á me~ utna 
emenda no seutitlu das constdt~ru.,:O..s 
que ac!lbo do fazer, Cll>O li ~tC<lltO a uu-
bre commi.sau de flizentl~~o, julgu hav~Sr 
cumprido meu devor,e:xpuud11 curo l'rlln-
qut~za o meo pensau1ento acerca do 
a:~Sumptu e suscitaudo·u à cuu3idora-
ç4u da illus~rada cummhsJ.o do otça-
mento. 

Sr. pre ideate, silo e3t.as as pondera-
ções q uu prelendia faze.r sobro~ a ma-
teria ... 

O Sr. M . Fulgencio:- Muito judi-
ciosas e diguas d.. toJa cou.ideraç.lu 
(apoiados geraes). 

O Sr. M. Ribeiro ... e nllo querendo 
abudur (tido apoiatlos) por mai~ tumpo 
da ~t ltouçllu b~nevula com que tenho 
sido 110 vitlo ... 

Vo.;es:- De que é muito digno. 
O St·. M. Ribei.r·o .. : peço desculpa 

aos meos uistincws coU,.ga3, ~e vor Vl!n-
' ura euendt-me um piiUC'.> mfl.S .obre 
um &l!sumpto dssta ua t.ur..za e de recu-
nht~Cida artJez. (M uilo be-m ; mutto 
~)· 

• 
08r. Henr~qoe 8alees (Na:o 

tomos o :seu d..is.:ur:su) . • 
E' llpurada e e11tra conj uoct .. mente 

em da.::cu!'SaO. a segulllte-
Emen~. 

N. i. 
Ao ar t. 5. •, prujecto n. 288. 
Deputa da palavrll -geoero-acores-

oenlt~·&3-e de cuDforuudade com a pau-
ta da alfauJega da clkte. 

S R . Sala das sesl!Ões, l.9 de Ou-
t.ubro 1le 1~2.-:-M . Ribeiro. 

saaltdus 8 apoia•lus os segointes-
Atldilivos. 

N. 10. • 
O empregado publico próvincial, que 

tiver sldll oo fu r apuseu~do, sem ser 
por imp:1Ssibildade 1Jht~tca ou moral, 
puJe ac .. tt-tr e exe•cer qualquer 00•· 
prego de commi-:sao, remuuer~tdu pelos 
Clrfres muutctpae:s, sem incorrer na 
SttncçA 1 do ar1. 5 • da lei o. 2138 o 
urt. 8. • •lo reg ula roeu to n .. 73. 

Sula das se:ssõe~,.JOutubro 19 de 
1882.-Drumoná, li . Sales, Paixao. 

N .. ll. 
Ad<.li tivo para ser coliocado onde 

CUIIVicl'. 
Ar~. As transmissões em liuba 

ret:t.•, a"ct-ndeotes oo dt:Scentlente•, ab 
inleslut •, ex testàmeAlo, inter vi11os uu 
causa 171<JI t1s, licam sujei ws ao imposto 
d.., ll tn dtlcltn·• por cent11 :,Obre a so.uma 
liquida l'a•·t:vel. 

§ I. • E to~ imposto será satisfeito 
antes de _in{ga<fa·a parti! h<~, «!O tenba 
esta lagar, ou a exigeucul da r opartl-
çno fbcal qu.t.u•l" so:ja um só bel'deiro 
• u success, r. sub pt~oa de multa de 
õ0$00U ao e.;crivãu e 100$000 ao juiz. 
li§ 2 • O gnveroo dará ragu lam~nto 
i'"rc1 sua cobr •• oça. 

Sala das sessõe.•, lY de Outubro de 
1~2.-Drumond, H. Sales, Para:llo. 

N. 12. 
F ica o governo autori!lado a fazer 

operuçlle~ de cretlitu para cobrir u de-
flctt qu<l occorro~r nu ex"rctctu tlll pt·e-
S•·nte lo, cas • >eja in,ullicieuto a re-
ceila pura cobrir a desp •za llx.tda. 

s~la das SOSjtJes, 19 de Outubro 
de ll'\8·~.-Dn,mond, H. Sales, Pai· 
a:ao. 

:-1. 13. 
Arlditiv\l para ser col!ocndo onde 

convier. 
A, ho~raoças superiores a 3:000$000, 

quo rec!ibirem em pe.ssoa.s rPStdeuto~o~ 
fura du imperio, dom du imposto de 
heranças e legados existente, pagarao 
mais 6 X· 

• 



' ' .9ita lk~es, 19 de Outubro do 
1182.-Drumonà, H. Sales, .Paia:<io. 

N. 14, . 
Addilivo ao projecto n. 288 em d:~

cussllo. 
Fica creada uma segunda cadeira de 

instrucçAo primaria do ·Sexo feminino 
na cidade de g, Gonsalo do Sapucahy. 

Sala das seSl!ões. 19 de Outubro lle 
1882.-Silvest,·e Ferraz . 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encer ra-se a discussão e A approvado 
o r.rt. 3. • com as emendas ns. 1 e 2. 

A discussão fica adiada pela hora. 
2.• PARTE DA ORDEM DO VlA. 

Escol4 de phat·macia. 
Continua a 3. • discussão do projecto 

n. 277, adiada em vi r tude de emendas 
que foram offer ecidas. 

Encerrada a discussão, ~ao approva• 
das as emendas com o -projecto 
Estrada de ferro de .Passa Vinte d 

Uberaba. 
Entra em 1.• discussão e é sem ele-

bate approvado o projecto n. 328. quo 
concede privilegio para a con>trucçâo 
d'esta estrada. 
Estrada àe ferro de Ouro Preto d 

Iiabira. 
Entra em 2.• discu~são o art. L • do 

projecto n. 292, que concede privilegio 
e garantia de juros para a construcçao 
d 'esta estrada. 

O 8r. Manoel Fau&Uooa-
Sr. presidente, na actualidade, nas cir-· 
cumstancias da província, entendo que 
a questão de mews de comtuuoicação, 
a lle braços para a lavoura e a da boa 
arrecadação e applicação dos dinhei-
ros publicos, são qucslões que devtlm 
merecer de nossa parte toda atteoção 
(apoiados), pois que d•zem respeitu ju~
tamente a tres poderosos e1t~rtlllUto~ dt! 
prospendade e deseov.Jlvlmtmto de nos• 
~o paiz. (Apoiados),. 

Quanto á questao de finanças, essa 
pertence a outros, que na~ eu, discu-
t il-a (não apOiados); sou Incompeten-
te {não apoiacks). . 

Quantu ã de braços, é sab1da a lucia, 
a d111iculdade com que tem arcado o 
pa.z, du certos tempos a esta parte; é 
uma falta que se fuz sent1r e augmen• 
ta de dia para dia. Esforcei· me por at-
tender a esta nece~sidade, tanto quan-
to c•1ube em minhas forças, no anno 
proxuno pas>ado. 

Quanto á 3.• condiçllo, a \' inçllo pu-
blica, Sr. presíd~nte, ltlnbo a dizer que 
a ~ona impor tante da pro11incia, em 

que resido, é uma das q lie mais r~sen
tem-se c!a falta de meios de communl-
caQlio. Alli não se au ferin ainda o mi-
oimo beneficio dà.S estradas de ferro 
qut~ ja ox bt t m na proviocia; pagamos 
ho,o l!e noR~as carga<, á custa do ani-
maos, o mesmo frete ou tal vez maior 
do que em outros tempus. 

Ntslas condiçõ( s. Y. Exc. compre-
heude que na:o· posso deixu de adoptar 
com enthusiasmo o projecto que ora se 
acha em discu~são o: que muitu servi -
rá para acoroçoar o d~senvolvimanto 
daq utlla parte· da provincia, c••mo· de 
outras a que vai ~ervir essa estrada. 

Sr. pres donte, sabe-se que o frete 
da estrada de ferro de Pedro 11 é mui-
t·• menor do que o t.le todas as ferro-
vias particulares do imperio. Vou 
mostrar por meio de algarismos, de 
um calculo cxacto, a vantagem do pro-
ject·• debaixo uo ponto de vista-bara· 
teza de frete-: 

Sendo a dis1ancin de Ouro Preto á 
cô•·te pula estrada de farro de Pedro 
Il de 520 kilom~tros, e a de Ouro 
IJre1o â c1dade da ltabira de lOO kilo· 
metro,, e >endo a bas.. das tarifas da 
e$tratla •le P edru 11 de 2 reis sobre 
cada 10 ki lo;, pnr ki lometro, ter emos: 
do Ouro Prt~tu ã cvrte 5 '20 kilometr•·S 
de di , tancia, que multip!Jcndos pelos 2 
reis, ·preço da tarira, darão o ro~u11ado 
de I $040 r~:is, pu r quanto nos ficarão 
10 k1los de mercadoria vinda da cô te 
a esta capital ou d~:sta capital á 
côrte. 

De Ouro Prelo á Itubtra, adaptando, 
para conr~:cção de~te calculo, a tar1fa 
da es~rada de ferro Unill•• Minei ra, 
que Ó de $004.768 reis, te reUJOS por 
10 kilo~ e um ki lometro u producto 
deste frete mult1plicarlo por 100 ki· 
Jo:netros, distancia de~ta capital á lla-
bira, ou 476 reis, que add1cionados ao 
rrllte da de Pedro 11, da côrte a Ouro 
!'reto, profazem a de,pcza de 1$516. 
Agora comparemos. 

A d1stancia de Porto Novo do Cunha 
á Ponte Nova é de 316 kilometros, e 
desta cidade á l tabirade 120kilometros 
uo m1uimo ; assim teremos de Porto 
Nvvo â ltubira a distancia de 436 
kilomet1os, quo multiplicados por 
$005,22 reis, base da tarifa d_a estrada 
LeOJlOhlina, pr$.Jdozirao 2$275 reis, im· 
por tHncia do frete a pagar-se sobro 
cada 10 kilos de mercndor ia da !ta-
bu a ao Porto Novo r. o Cunha; · ioclu· 
indo-se o du Porto Novo á cô. te, qu~ 
é de 560 reis, pouco mais ou menv&, 
elcvar-se-ha o freto a 2$835 re•s~ istQ 



• • 

á, pola estrada Lcopoldina i cOr te 
mais 1$319 ou 7$914 re1s pur cada 60 
kilos ou pu1' cada vc:.1 um e de 4 arrob&:~, 
do que pRla ~:~roj~htdae:Mada de Ouro 
Preto à I t:tlti ra. 

Logo, Oca provada a d~ercnça pata 
muito rneuO$, que no~ lrua esta estrada 
em ~eu Crete, ou sua ma1or barateza, 
Cj)m•, me prupuz a demonstrar. 

Isto decorre do segu1nte facto : que 
fazendo-se o seu percurso de llabira A 
corte 4/5 pela estrada mais barata, quo e a Pedro 11, o somente 1/5 IJ~Ia IJrtJjec-
tada estrada du~ta capJtlll â Jtabora, 
aprovel ta-~o uma gra.nde exum~J~to da 
estrada ma1s bar~tta; o que nll.u acuot.ece 
si Hzer-se o percurso pela Leo110hl1Da, 
que, ~tlem de ser est.e multo wa1~ lougo, 
se faz em 2/J p_ela estra .a ma1s caril, 
t endo de percorrér somente 1/a pela de 
Pedro 11. 

O que a.:ontece com a Leopoldi-
na, que tomei por termo de colnl:lll· 
raçAo, se verifica com qualquur das 
estra•las que poss! o ser de>~tloadas ao 
servoço d'aquella zona 

Ore10, Sr presidente, ter sualcieute-
mt~ntedemno.strado as vantagen~ du I>I'O· 
jecto> em ditiCU8$âo,q ue, uma vez con ver-
tidO em lei e pusto em exacuçâo, 1rá le· 
vara vida, animaçao e prosperhludo a 
muitos ruuniciJIIO$, que demorilo ao nor-
te desta pr•>vtncia,que ~e 1\ch:lu em com-
pleta decadeocla, em consequencia do 
nenhum valor de -su& producçao, 110r 
falta de me1os rapidos e baratos de ex-
portaçAo. 

Tomhu concluído. (Multo bem). 
O Sr. Olegario fundamenta e ufferece 

o seguinte-
Requerimento. 

Requ6iro que seja nd1ada a discuss:lu 
deste ~:~rojucto n tá q ne o petocionario 
11 presento es turlos de nconhecimento e 
dados e·t!ll.sticos, que hab1lttülu a as-
sembl~a a julga1· com conhecimento de 
causa. 

Sula d11S sessões, 19 de Outubro do 
1882.- 0legario. . 

E' apuiado e posto em d1scussao. 
O 8r. VenRuclo Café:- (Na:o 

temos u seu discu1so). 
O 8r Drumond:-Sr. presi-

dente, o projecto, cujo adiameJ}tO se 
discute, tra ta de levu1' uma linba fer-
r ea du~ta capit!ll á cidade da Itub.ra e 
á alguns mllnicip1os do norte. 

Repre~entanle rlaquella zona, eu en-
tendo quo devo appl•car todus os meus 
esforços para dntal ·a com os moius t.en-
dentes i\ sua prosperidade e desenvol-
vimento. 
~hs, se assim á, devemos adoptar o 

801. 
• 

traçado que m~lhor possa correspon· 
der -a est 1 no~ aspiração. 

A zuna à que f ui $ervir o t raçado 
apr9>1entudo velo meu nobre collega, . 
11m ceno espaço. Corça é coufiiS:sar, n:lo 
COif<Sf'Onde aus sacr 1tic1os que a as· 

. ~erub}t~a vota com a avprovaçilu do pro-
Jecto. 

Srs., o verdadeiro traçad,, para me-
lhor ser v1r aos muuoc1p1os do norte 
surá !ltjuelle que, purtmdo da o. cidado 
da Labira, ~:~rocur8 a~ mnrgen~ •In • ltío 
da~ Velhas a tontr.>ucur-so no ponto 
mais co o Vt~niaute ll.u estr,o.Jn de f11rr o 
de Pedru 11, na direcçao de M11~hubas. 
~ turreno abí é íert:l, sua pr.•ducçao 
J11 He dt!:leuv•olve em e~cala 11níma•lora 
e nào offurece os accull!lltes qut~ qua i 
lklmpru dofficuloilo 11 ,coustrueç:lu das l i-
oh .s ferreas. 
~utretaoto , aduptadu o tTaça-lo do 

jl rOJecto do Dolbl'tl dujiUtllrlo, DÓi DeiS 
lr<:tuu~ oouoonte tornao· tribut!lo io.i ole8Ca 
capital, emj>restaudo-. be viola o ani rna-
çao, tjUando a a.~pio·ução da ll·~eonbll!a 
dolve ser, despertando c11 m osib.lo d~tlo· 
cou1ut1va o ~ileuc.o daquullas ro<gio~s . 
assentar os ahct~rCt!s do ~ ull pro·pur odlt· 
de e grandeza. 

Dewai~, Srs, tendo a a!semblea vo. 
tado em annos ant..rioros o prul i'ID· 
ga •nento da estrada Leopol.Jina da 
Po11te Nov?- atá Ara:ssuaby... ' 

U :,r. Paia:ao:-Com fJOO tus Corçatlns. 
O S1·. Drumond:-8élldu ponto .. r.,r. 

. Ç&dO$ OS WUIIICopiCU da JtJb1ra, Qoln· 
ctução, Serro e outro•,que se e~teudem 
até Arasollllhy, força é reounbecer que 
o lugbludor ja fo1 pruvidente , tratamJo 
de dotar aquüllas zonu• do.s bonelloios 
que possilo uproveitur-lhes. · 

Ora, se es*s• iuclu.•ive aquelle em 
que rt~sode o nobre deput .. do, cuja causa 
~· Exc. advug~ com tanta daolic11ç4o, 
Ja llcllo p~rfeltamen te servidos com 
o pNiong~tmt!llto da e.strada Le poldi-
DII, devllmus coufessar que ja Corao to• 
mallll.' por esta oS$8mbleet. a~ metlidJS 
attioente~ á p•ospuritlalle d 'aquella 
zona. (Apoiados). 

LevaltLII·Se uma objeCQio: 
Será p•:ssivel que a estrada Leopol-

dioa prulougue ~eus kilboJ utá Ar.as· 
hU~thy? Es~e prolongamento se r ualt· 
sarA llm breve espaço f 

Creio, Sf. presidenta, quo esta aapl-
raçau da. assemblea provincial ntlo ae 
rt~alisará na plenitude que cons~gra a 
lt1i; P·•rque o prtolunga•uunt, dus lrl· 
lbu~ até aos municipios do Ser ro e 
Suas>uhy, tambam composto de ter r1· 
torio desm'Jmbrado d'este, me 11arec:o 

•• 
• 

• 
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ANN"Eà. • ' -. ; • O 
ler sua raslo de ser, pl')U vai levar pi,l.al â Itabira o terreno ê oim~eote 
animaçgo e esperaóças tquellll zõnll · iilgtllto, il&o pr.odur 'cousa 'algum'à, 
feraci~sima e readisa os deseJoor ardente:~ Cllfnpô.t·IO di nrJadeil'oa carrúhi!S, 
a·aquitliCS "})OVO:! 9 do oobN depu4&·1o; em qud aQ se o'Otà O ctesaoimÓ e 

• toas 18 nõs devemos tratar de r..vol>e- abÂtiaoeoto; e a prov•' dl~ab eS)'Á' ~· 
cer 'a lavoura para que a pruduc'Çio differoote~ povoaçõt!S ~ue por alli"exts-
18 desenvolva, é ce.rw 1}09, de pr'efe· teih e que, nao teàdJ o menor 'ele-
reocia, devemos aUen•lor ao t raçJdo mento de vida e pr.,g.resso,arr.l~tilo pe-
que vâ se eutroocar oa estrada ·de riosn v1tla de peourill e eotrrlmeo'tos. 
r11rro de Pedro 2 •, v isto que o ao Sinto contrariar o meo oolleg~. Sr. 
, ,ffro c•,mp,.r.tç;IO a barateza dO$ fre· presidente ... 
t.es daa. duas l anhas. O Sr. V . . Café:-Obrigado.. ( Ri-

NI'stu circumuuncius, eu, emb 1ra sadus ). • 
com gr~:nde pesar, uM yossu deixar de, O Sr. Drurnond ... desejo mnrcbar 
contrariando o nobr11 del'ut~do, ace;- de aoo.,rdo com s. Exc ; ma~, acima 
t 11 r o requerimento de adJUmeut\1. de:sse du~11j•1, q~lloco os Interesses da 

Assumpto de tunta hnportaucía,como província e da z ma que aqui repre-
este, oao deve ser resol v1do COlO pre· 11eotumos. 
cipitaçào. (Apoiados). Suo nobre c ... Uega te comprometia 

• O at!taJueuto por um anno, tempo a offt~ro~r um sub.titulivo, que mande 
sufficiente para nos hab.lllhrmos com l~vunlar o traçado rle llabir•· em de-
os ulementos necedar!os para traz<~r- muutla do Rw das Velha•, procur11ndo 
mos n convid~.à·• ao anim\1 ~a caSll, Macahub.l$, eu de~de ju hypotheco-lbe 
oãu quer ditar a morte do prOJ l'C· o. . o meu vut.o e a minha palura . 

O ~r. SeueriaM de He.-·Mcle:-P ... ts Pulo 11rojecto actual, em vista das 
V. Exc. me co:lYenceo de que elle rüllu~ que vuobo de dar, nAo' posso 
dilve ser deg.,ladu votar, e por isso voto pelo reqúeri-

0 St·. D1•umtmà:-Se pas~ar o adia- weutu de adiamento (M uito bem). 
mento, teremros temp • p.&ra peu:S~srmol. Ntoguom mais pediod, a palavra, 
sobre a mataria e nào voiarmos do eocorr.&·se ~ discus3aO e ê approvado 
nfogad!lhn, porque eu quasí que posso o requer1mento. 
gara11 tir ao nobre depulltdo, coru q11em Orçame11to municipa.l. 
drst>jO collaborar sempre.... Continuand" a V••taÇllu ddS emendas 

O Sr. V. Cafê:- Mu.to ... (Risaáas). otfurecidusao art. 2.•, silo appruvad.as 
O Sr. Dl'umond ... em bonellciu d~& zv· u~ de ns. 4, 5, ô, 7, 11, 12 e 13, re· 

na que mais amll)etliat11mente repr~n- joita•la a de n. 8, considerada como 
tamus, que,•e não for approvado o a~ta- ad litivo a de o. 9 e adiada a de n. 
me!lto, terá S. Exc. d~ ver perdtdos lU parn quando se discuti r o addti· 
todos os seos esforço~ e aàcrallcada a ttvo u. l. 
liUa ldea adorada, e ÍliSO porque estou Senrlo dada a hora, o Sr. pres dente 
certo. de que a nós todos 89 hnpóe a deaagna a urdem do daa seguinte e 
couv1eç<tO d~ estabelecer um tr.&çado levanta a SesJllio. 
quo, benoficaando aquella zona, teuha 
tiCO ponto de entroncamento na estra-
da de Poldro 2. •. 
Ell~a lança seus t r ilhos para o Rio 

das Velhas; os municípios que bab ta-
mos 8llu pruximos a eue vallo; os pro-
duetos da sua lavoura, se r.,rem 11dt. 
pta•lO$ traçadO$ que commulllquem. u~ 
rospctivos valles,~"r4o l'r ... mpb ~abtd~, 
e com immediata vantagem p~t ra o agn-
cultor, qual a barato&a d11 fret .. s. 

Assim, t.eremo~ un imado aq uella zona, 
que o nobre deputado diz complutámtln-
to esquecirla, e votuclo uma rulldidll que 
se ro.alisarà com vautagllm para a pro-
vincia, o que não succt~d~:râ, se por 
aciiSO a casa vutar u proJecto de um 
traçado da caplt~tl até habira para 
commuoicar·se com a de Pedro ~. •, 
fOrque é força confresar que desta ca• 

55 • SESSÃO ORDINARIA AOS 20 DE 
OUTUBRO DE 1882. 

PRESIOENOIA DO SR. BARÀO DE 
COROMANOBL. 

SU~IMARIO: - IIXPIIDtiii'TII:. - Olaturbioa no 
Rio Pardo. Di..ear.o e requeri moa to do Sr. 
M. Fu:geueio.- Pareecr.- 1.• pc.rle da DT· 
dcrm do clio.- Propo·Íçikt nAo ••~ulooad,... 
Oieeur.);)JO doa Sra. :;. Peixo:o, OI gario, 
Lo moa o Oromo!ld.- OrMmeu:o provincia l. 
ObaervQçCes doa Sra. M. Fulgencio, M. Ri-
bei ro, ::;. Ferraz, Orumood, Seve·i:lno de 
!Wtt'nrlo. - Ell'oodao e .. dd:tlvoe.- Orça-
me o lo munic'pal. - Erreodaa o addítivoa. 
ObeervaçGca doa Sra. J. Lui1 o Sevoriaoo 
do Retendo. 
A'a ll 1/2 bOr-.lS da manhã, r. ita l\ 

chamaria, a1:hâo-se pre•ent.s~ 32 Sr:s. 
deputados, faltando com causa partici-
pada os Sra. A do Amaral e F. Navar • 

• 



&NNAEet •oa 
ro e sprn ella os S~. Çi. Penoa. S!Ulta :'"A...._~~! de dia a dia. o que alo pr~f~ 
Cecíl•A 11-r:'41loltih~. ' ' 11 sas p~u.,.idllbciatr•promp~l eo.é1111t sillal·· 

Ab'ce-éé t {ij~~~b. da parte do gvveràl)lpua;-q ut» &Ui Ojl , 1 
E' 1l'ada é'~pprbYil~a a acta da adie· pt!r:lllgllidu~. ·as '-*lu~IIIUI• d.t wil&ua at..•J 

cedeqte. '1 0
' 

1 
:.. ' ~ ~utll.tltl, nlu ujloJ,e DA&Lu'ece...iJaile 

CfSr,, 1.• &crtlario dà conta do se- de reag.r conlr&-u~ dt.tiD&Ddos. dot 4ot-
gui6~ ' ll ' minàduré:l d'aq!$1le• ioCdtZ lupr e 

BXPBDlBNB. seus ~atellltes, f/roto armada, 
Um .qfllc,lo do eo.:~etarib do goYerno, c 'E' ~~~lm, :!r. pruict..sue, que ~mi .. 

envu&Íidu, cl'ef.dadle'dtt~'i'crfJI'Inailu, ó re..·• gos, em quemltleposl ttl lui<tirat,eu~ 
que.r;.we'IW.\, em f.!UI!"a 1~róC«!.{~úr&' d~&• 2!• ' t,.a. o~cr.J\ieiu :uteo: q u& ruhiuámeac.t M/ • 

. Clld_e'f.& elo s-Jxõ Ct~mtn.~t(. ãa 1 cllllld~ 'dá- ttm'ta 'lltli eótllra a 1vi•la du' •lig,oo ~uiz 
P•~Jl~u§,,D. ~~ria BerUli.rd .. da Si1"fa, mutilc1pal e d.J orpbto" d'aque1Je.,18(,. 
perfft ,.âp);:Je'pti&dllr~ -.~111 comal•~.ous m~: o Sr. .O r. • V ltiOduó Aawu 101 do 
de JP.reruf~o li:u~.~Ci •. ~~ ~ar~.- S.:&cramento! . mag•~1rad., auaHu -diJttiJI,. 

D1st~rGiôr Ao R"' Párdd." ctJ ·pela1'li1Íf. dlo.t~~açAo e OAontcte~ • •• 
O,Sr;1 ;~ F~~cillê1~ ' 'f.Jq~er llrRen~ cU Sr. X. da Veiga:-K' poc,,~,o 

Cill pllt'a rJ6tlamuu\ar e[apf .. seNll&r~um mesmÓ"~ ,. ·OJ 'r; '•:lu . ··~ •n' I 
re~~~triweuto. ,'' ' ··' '· ' 01 'C 0 '1Sr, , M; Fulge~cio:-Mas,, Sr. 

E J~~ookida a urgencia. presld~.@. ê-cllu er~.c<lor • .~,~ • . - 1 
O llr ~Lobel Fut'c1focloa-Del- c O Sr Tocanlin.f:-Eia o crime. 

culP,em 1bs lnt~iis 'butu'tl~~~~.íll;•tt Yolt• c O ":5r:1 M'1~Fttlye11Ct«-Eot~,.di· 
rual)&i- lh81·alg~n· iD'ômeow.~e aUIID• :rern-'me Mtes" aw1p.•, •Sp. Plh~:til.l\lSU., 
çlo. 'qva'm!o 4:t•••oo• lllls tltlmu.dlas. que 'li ~~c;~ei'Dl} o1101 tucnár ea!M'IJI~ 
ae. nouor,r•balh~Je<peDdem de noua:, - .:. d • " · i ·' d · deoljllO' quealllc>~1 impurtaotl~lw&s. l'r<~ YI éb.:, ai ~llt.uo e ser !f .. J;ap tl.., 

o8 fac&u; purem que veuho t razer da a fl~a iqiY ... lleLbuurado·mag•t~l'IUlq• 
ao C9DhllQl~ento~ ~ ~mb\ea sao ' tio ver-se-hatt forl}llduuJa41çar. mlu ~ 
luÍQ9rtapt~:· 'cif!p) u~~llic'lu a vrgo~acllt arma* pilra o d~t~dereox. . r 
q ye m• e \lo bOndudlDe.nte mll CUI CUD• c o a,• v. Et.e~.~ c:umpreheode q Ul9 
~1da ~los meUs dl~tJ:nctos collégaSI mellntlnliO 'é ~~ ~•tado, ~ cuu ..... 

~rocur'liref se'i' &l'ne na randameulà.J q uao ullftêll ~á Juõ l\>l•-Ü68.>e"'okla.J~tus . 
ÇIO' dtr r0q'a41 rlmi!Dl& que 'fUU apres.ill• c E I!U pt!ÇO 01iiU.il111 ciO~W1!ua#,~u411• 
u(r, aftm dll ~evar ~tell Caew~ ao coube- dus cull'"!llls juu\llj' JW «"Yilrllo pua .que 
llll'llento.>do gu.•llroo e• :MJilottar a 'lk. u táil~ pl'l•V'Hl01ueiu ~>ejtw , wma•la< q ye 
re:~pe•&uu maill prumptas pruYtdeacuu. 1. d ' 

O rn11u requ11rlmt~Diu é o ~<~gUIDIII (lê). garnutau ai I a' a~· meu:s;lli_Iug ..... 
Q~odo ,dtllCUtlll•:ltl o jH'IIjBCIO <la Cuf9& • O' ~r. X. da Veago:-A~uo 

P\\bhca .em 1.• dla:ullS&O,,:k pre:n\l .. u- c O Sr. M .Fúlgencl4);-Fu, inf•1rma-
~ ua aes~«o do 1.• de ~r.ernbru, rt~fll- do, Sr: p•·asid~ou&e, dlt quo So~jíUI\1 • ou 
r indl' $1Ívér~o~ Cactos para· p\ovvâr b tnâu tem de •rgu•r plílil• aJb. u1n J<,l~:l.r ·g ••lo 
e1tâdo em 'qae 'nós a'chavamus em reta- milhar, u~tdll adi au corto a es!-41

1 
re-

çllo t.' aegll'raó~ lnd•v•d~llll â Urdt~m e "lJOitu. Mc1!11 sl'é' exao&O,<tue ea:.e LeiO 
u·anqa•lt14adll pub.!I~JU em no:~~~a vru- "'deu, é preu•oo quot o 8'• Yt~rno r4lCUUl• 
vlnc:1a, leu dit_Se em relaç&u ai' ID~DJOI- maodb 1 ., llell dlllt~gad·• .que ali i che-
plo do R•o. l'.ardo o St~gu•n&~~ (té) • ga du ulo r.euh!& cuntempl·~""'~ que . c No mUDICiplo do ~·o Pardo, Sr. u ....,.... • 
presidente. 0 crime c:a1upea,umoipur.ea- c:~wpra o a,u. dever, prautulll•• a 
te; os ~lq!lto• o~ f~rtll!en • vs, us I!S- nda uos qa~ se aoblo &lllii!\Çjl,doa de 
P),~lilenlO~ ' · ?e.spr~eas aurgum de petdorern-it!aJ . •. 
d1e,. p~ra dia. c Nao ali conhece actualmente a lei 
· c U Sr- DNmond:-lsso ha de aer as- naquella loclllidade· Sr. presidente 

sim até ' !f; ·coósommaç4o dos aecalot. • ·• ' .. A .. ~... d' 
c O sr. X. aa VefQIJ:.1.Triste ldea faz. o que i!DP81~ "a vontau8 ~r-•ca e v. Exef. d:~ nOJSO toco rol C~~rtos mdl'fldiWa, que niO•·es~. o& 
c o sr. Jt, FulqtftClD.-Tal foi o esl.&· altura de occapal".ua cargot po.bhcos 

do de apatchla •• que cb.11gou aquelle que ex11r .. C'Jm,e l!r.t.~1Ç4o to.ta I! sune de 
muoiclvto.-.sr. prefhlenltl, qut1 eu, dl.&n- llel!(>r<leos, porque dulem mu~tp fra~· 
te da L&IUO' , d811U&Udos, Yl·mO fnrÇil· cumtll)le, COIDO e o tenho OUVIIIO 11nl18 
4o \l utllc~r à , pr~sldt~oc•a da \H'OVIOcla, de u111a vez, que estio g•rauüd'Oil pelo 
chamandO' a 1ua aueoçio par~ occur- goveruo. · , 
relféiu t4'u lamentaveJs. 0 S X d V · 1 t • tr'-'-v . A . d c r . . a e1ga:- a o e ••-cO Sr. X . da e1p,a:- ~I& o. • · ' 0 S 

cO Sr M FulgeMiW-U•lj: .. alllunte c O Sr. M. Frúgmcw:- n&, r. 
~1'1 .teu.bu ;.BI:ébl,i'u curtas daq~ellalu~ pre•ideute, qu1111du &I .t OIIg&:J ch~lo a 
calidadê aese,,AI'an~o.mt o~• 'o mal ~1 !Wttót é C.l'Çoso-oonl•••r <lue .el.~: ' ., ...,. ~r \,'r ' nw j ~ ~-"; ;.J 1 •r:· ~,t , 1• t 
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mus•oo•comploto éominio da anarcbia. 
(ApoiadOI da minoria). • 

Polo trecho que acabo de ler,.Sr. pre· 
siJente, verifica-se que ou, ,rjlSidind" 
uaqoe\la I<ICalidade ~sendo teswmu· 
nba· ocu~r dos desmandos, dos 'dis-
~urbio~. das i•nmoralidaJ~s .que alli 
praticavllo os principae$ ageo.tes da au· 
luridade pub\ica, via-m~ ua necessl-
,ladl! de, embura nilo exercendo car-
go tllguln-pull\\oo, ma' sendo repre-
~eotaute· da província, inleres:sandu-!ne 
poli!. sua" pat~ ~ranquilli.dade, of!lclar 
ao gover.no, pedindo senns prov1den· 
ela~ em aentldv de pOr .cob1·o a taes 
desa\.\noa. . • . 

O .g o~ .. r no, recebendo meu offic10, 
re~pcindeo•me que ia tomar providen-
cias, mandando para lã um delegado 
milltar. . 

Chegando & esta cap·t.al,_ ~r. preu-
Üt~nte-; sonbe que p11ra alh se ~~n
dal'J um ofticia.l dO corpP d~ pqhc1a, 
oom' homem, mns iJlcapar. ,cof1!pleta-
ment& de garantir a orftell! e , ~ranq,ull· 
lidll'de pubiiCtiS seriamente P..~~turbli.dll~, 
porque Crtlta: lhe .a .JlO.CJll\:illrl.~, ~ot~rgu~ 
e eapac1dade Jnte\leatual par~ ·~co_. 

Rucobendo cnrwa de, mtJOS am1gos, 
em que fazia.o-tno ver que os d~mo1n· 
tios c.>otinoaTdO, qu~ aahavão-se ~ob 
a pre:!SAO de constantes ame~ça:. e 
v1Ao-se na necessidade de r~at;1r com 
as armas, si o goTerno não _de: se ser.as 
providE:noia>, vim a esta tnbuna recla· 
mar algum remedio para ess~ maltls, 
e dir1gr-me mesmo po:ssoalmente ao 
Exc. ::>r Or. Theophilo 0<10111 para 
informal-o do tudo 1ue se pa.~~ava 
no município do Rio Pardo; o ::ir. Dr. 
Theopbilo Ottoni trat~quilli~ou o m~o 
espírito, dizendo que ta 1omar provl-
•lencías. 

E, Sr. presidente, iof~lizmeote as 
nos~as preTI>OO~ . se re_al_tsara .. ; com 
cfl'eito o digno JUIZ mumctpal daquorle 
turmo Or. Viotorino Anwnio do Stt-
cram:oto, magistrado int .. llagunte, il-
1 uslrado (apoiados), homem do lndule 
pacifica, hom~m prudente, am1go. da 
l•rdem, e que tem to,dus os rt:qum~os 
necessarios para sor um Q()m tDIIgJ~· 
tradu, vio-se seriamente amea~.aclo diD 
s.ua. vida; em torno de sua C?sa erllo 
vistos todas as n.oites. capangas arma-
dos, qutl q uerillo assa~~iual-o. 

O::;,._ X. da Veiga:- l :<So é grave. 
· b S1•. li!. Fulgencio:-Ullich.lmt~nte, 

Sr.· pt·es·llento, t.eutlo elle e os m~;~us 
nmigos·du lucalidado tomado as pre-
"ençôes .uec01t111a rias P!lra evitl:r qu\) 
0 ste 2Jano aiaistro.~ se reali-asse, às 9 

• 
ll·.t·as da D·•i!9 de 19 do mei pàs :ll~o, 
achando-se ~to magistràdo ' em sua 
cast~., ~uvio a 1ell·~açlo de t iros e om 
seguida um grande alar ido na povoa• 
Çllo. Informado do Q!'e serras desordens 
BJ dullo na rua ch:tm11da da' B1quinlla, 
para alli se d1ri14io, acompanhado de 
um ,oOlcial de justiça, e' encontryu um 
grupo de deaurdeiros a'rmados dó gar-
ruchas e facas do ponta. .. 

Fazendo-lhes ver esse dts tincto ina.. 
gis~rado, pm wrmo~. brand9s, qu,o de-
vi~o d1sper~ar se, que nllo flqavn bem 
continuarem cvllj aquollaa scehas ímmo--
rucs, a resposta quo teve foi que· easea 
do~'!rdui ros mostrarlo·lhe as a~inas, 
prorompeot.l~,~ em· insultos no' sentido dê 
despretigial-o! · 
Es~ m •• gi·trado, vendo que só com 

o oiJ!cial d,ll just[çá .. n~ podia cohter 
taes do:;maodos, retirou-se para sua 
·caaa e d'ahi mandou intimai-os para 
.comparecerem na primeira aud1encia, 
:ufhn"'de processai-os pelo uso de armas. 

.Essa medid11, Sr. presidente, longe 
de fazer com que es~es ' i nrlivrduns arri· 

. p i~jum carreara, foi 11m incentivo para 
• cuu tc,quar(!m em seus desalinus. Ou· 1 r ao t.e t ·d'a a noite a popuhtÇ4o estove 
; a l.arJDada, o digno juiz 'municipal e os 
•neus amigos v i~;ao-se ua nece.;sid~<de 
de encerrar-se com suas famílias, de 
fechar us portas de suas ca.as, para. 
nao serem I'Jdos victima~ dos bacamar-
tes dos as>a<siovS. 

No dia 20 e toda a noite desso dia a 
povoação do R1o Pardo ufl'urec•a um 
11spucto tristiss1m•1, medonho ; os dt,.. 
ordetr••S passe.avil.oirnpunes pelas ruas, 
danJo tiros e dirigindo iusullos nt!ó só 
a esse h.wrado mugis1rudo, como a um 
dos muis dignos cbeftls do pa1·t1do con-
servador daquella localio.laclo, o Sr. 
Qur~atu AntoniO Leal. (Apo•ad••l da op-
pcJSição). . 

Nu dia 21, 4 X horas da tarde em 
pleno dia, Sr~ .• quatro de•ses i~divl
duus, armados de garruchus e facas, 
dirigml.o-~e á por'<~ da casa <lu ju •z mu-
nicipal e proferirao alli os ep11betos os 
mais iojurio~os contra elle, cbam11rllo• 
no para fora, quo querillo arran-
cur-lbe o craneo com uma bala, etc. •. 

Como o ju1z mu111cipal ftJcbasBO a sua 
port11,Sr~ .• um dos desorrleiros disp~troll 
contra a Ca$a d~l~e um _tiro, que fuliz4 
mente n:lo produ1.10 consequuocia algu• 
ma funesta. 

O Sr. Drumonà:-0 responsavel por 
CS>CS factO$ ê o celebre juiz mu .• i.:ipul 
que. e>tâ unitiCI ao :-!eco da Jauuar1a: 
(Protestos-da oppolif&J]. · 



OSr Presuknle: -Atto:1çl o ! 
O Sr. M . Futgenci1:-E.a1uànto o 

Mbt·e ddpuLldo d outros :1110~ cil llegas 
dll !oJndo~om f tct .s de~ ta urJem, nu oca 
ohog •rerli,Os ao e~tilJo ele p IZ o tran-
qu llliJadJ á que deV<ItDI/S a~ptràr para 
barn Ja 'o lus,(apo~do.f áa oppO.fiÇ.ào). 

E tiU declaro aos .me.,s aruigo11, do lll-
b dtiSt& &ribuoa, que procu.·e.u haver-
se c.~m a •nawr prud-tuc•a; ma~. uma 
vez que os ~ÍD• •S eocontnlo defeta 
oes&a casa, si lambem eo.:ootn1rem, o 
quo n,\o espero, a protooçlo do governo, 
lancem mau das arma~ o ~ d~feodllo; 
ô o uoico recurso qi!O lb~a restara para 
garc10t1a de sqas. yidM. 

O Sr. DryAm,·~rl : -:- o q~o é'1ntolera-
vel é quo ojull: IDDDIClpal atld:t de tira- · 
ÇO dado Wcn Cl'lmiOOSOS. (Nt!O upofa-
dOS ela oppos(Ç4o~ 

O S1· M . Futgenclo :- EsiA mui~' en-
ganado; o Dr. V1cwrlno é &ncapaz; de 
proteger cr .mlnOSUI. 

O Sr. Drumcmá:- Si o nobre deputado 
Orma•se dm car\a.S de amigo~. eu C4m-
b•m as tenho. 

O Sr. M. Fulgenclo : - Firmo-me em 
documaótt.s · offi.:lad:~, nau ô u111 cartas ; 
em documentos quo ab1 est&u 'na l!eure-
brla e podem ser t=Xamlnati&•S ).lo r V, Ex 

O Sr. M oret:rsolln :- o Dr. V1uwnu•l 
é Incapaz de aDilllr wm cr1minosua. 
(Apotaao.t). 

ú Sr. M . Futgencto :- 0 que eu sinto 
é que o nobre de11utado, que tem o Jl18ll-
t.> do governo para acubertar•se. não 
ao veja nas tristes circumst.dnuiaa o;m 
quo acbam·soe~és meus amigo~. porque 
ontll.O Veria quo temOS rasão nas DOMas 
q ueixas o 'luaodo pedimos gatllnuas 
para a vida daq uello~ oidadao~. 

Os criminMus là pa~ae1am Impunes, 
Sr. presioleote, porque llllo pro &.o 1Jh l u3 
pelos dominadores daquelle iofuli:o~l ugar, 
o o Or juiz IDUDOICijHII n&o l.t!ID mt~IUS 
para contei-na, porque vê-se cunt no~~o
damllnttt por elle~ atno~açátftl em sua exis-
tencia e sem onciiDtrar ou gov ... rno a 
necossarla forÇjl p11ra poder CUIUI'l'lr 
seus dPVBrer; Entretanto, a1nda uccusa-
sa o j ull! mun•c1pal, aooroçoando-se os 
malf.lit.ores 1... · 

Continuando a narração dos factos 
que la refer1 o do .... 

O Sr. Seoerlano de Baend4 .- Perde-
moa o tempo, mu m~ &$Sigoalando o 
que é a •i tué~Çio. 

O g,.. Drumond:-0 nobre deputado 
ja. •• entendeu com o preeillonte da pro-
vi nela e elle j a tomou providencias. 

0 Sr. M. Fulgencto:- V. ~XC. nllo 
quer nem a·e mdnus que eu externe 
nasiA tribuna as queixal! daa victlmaa' 
Quer abaf•r a m1nha vo1 par-.1 que eu 
nao faça echoar neste reo1oto a dos 
meus amigo~. ·que alli estl.o a .. b amea-
9& do bac.~D~rtt ~os atswlnÓil :iJ V. 

Ex c. me nega eslce di rei to (n4o apofa-
cto ao Sr. Drunwnd), eu eento-me, ·mas 
acuoselhan.to a•1s meu~ am1g.•s qu11 lan-
cem mau dos mei01 quo~ ., l'l&s , lhes 
fllcult.Ao para se defenderem. · 

u Sr. D1'1Cmond: - :ii quzeseem~ ·aba-
far a voz do nobre dl)pu~do, tlnham·os 
lhe negado a urgencia. 

o :it·. M Ftugencto:-Entllo v. Exe. 
con,inl.a que eu relate e~tes r.sttoll CUm 
a calma oecessaria 

O Sr. I Luú:- V Exc.exerce um di-
reiiO, quo u1ngu~m lhd quer tulher. 

O ::lr. M . Ful{/enctu:- llra&an lo-a& da 
segu rança indcvJdual, da vrd 1 de mui-
~~ fam1has, que e:HAo em peng '• da 
ordem e da traaq utlll•la•le pubhlllls, ~ 
nobres depu &atlus 4la maioria. devem ser 
"' prrme1r0s a unirem suas v'ozes á da 
min<~ria para que at~melhantes factos 
n~·· yonlloullm a reproduzir·se na pl'o-
VInCia. 

ll:utr etanto, quando tru~>mns para 
Rrtui as qú~:iu.~ du vic&inJK~, se nos 
d1%:-cv .. ~~Oi a :uigCH é quo~ aJo re•p.Ju-
~UVIII~ p•r r tuolo isso. • 

Oru, Srs , de:cta m~nei r a, por eerk) 
que n 10 p••d·;romoa ll!mtar o •m ll gar 
ranL.u du B·•!eroo, 111\0 jlO·Iereou•H CIID! 
tar oorn provuleno1aa:e nl!'l~e ouo ••.que 
faz ·Jf 1J •J XIIrmO·IIO trUI:i•lar pelu" & i • 
~11-."Ín '' t l'lllor; •)SC.IU COrlll o!., qu& IO•IO 
os ho:nun1 S4nillt.l$, que SI! intert!a -&c> 
~la urdtJm e tranquolli.tade publico., 
hâo .Je ouvi r-mo com atten~1 bem· 
preg11r os meios a seu dlllllnce para 
que o gover:lo garanta a vid:l dos con-
lhlrvaolure$, quo :<e aub lu arn~ta<;a·los na 
ci•! rvlo. riu Rio P .. r Jo. (Apoüufos da 
mlt&OrlCl}. 

IJuutiunanolo, direi que no dia 21, às 
4 h·•ras da tanJa, qua&ro desonJeiros 
funlu à casa d • ju•• municipal , d '1!&• 
flunlu ·n'n e d.spa:-arto Ulll tiro> em lU& 
porta; d'alli saguirl• lug•• em d recçlo • 
A casa dn d ~ cinctn ctdadolo QumU) ' 
Leal, e, pO-<t&lldO·&e â pouca distancia, 
dírigir&u·lhe us maiores infuho•, ~m 
que enCirntra~sem u mennr ubi!taculo.' 

A'~ 7 b ras da noi t41 p11rcorriAll as 
ruas,rlamlo t1rns e dir1gindo os marorea 
iluult.tS aos cons rva•lores. 

A't. 9 horas da uoite o d•goo juiz mu-
nic•p~~ol, e~~od" ~ua fam ília e uutras 
em casa do m .. u distincto am1go, o Sr. 
Qu1nto Leal, para a\li dírigío·se no ill• 
tuito do aoonselbal-a'S a qua se retiras-
~em r-ara o interior da cuM, allm de 
evi tttr que fossem feridas pelos tirns-. 
O gru1-o cit1 d~ordHJrtlS, t.~rnantlo po• 
s•çJ\n ao lad·• d& cgr11ja matroz, que 
fica fronte1ra A referida Clla&, deu uma 
de·car ga coutro1 a purta d'IJS'W) 4i~tinciQ 
oooserndor, indo~;~ bal•• e o q~qlll!l9,: . .. 



era vaii!J~: ~~ IP~I'Q~~s 4·i .... fl õ de óu-
tr&S'Cl!SU~isi~u. Felizmente a Cam1· 
lí:t n.ló foi'l'erida, purque p Juco autes 
~e retira ra da po~~ ! 
OS~. ~~ eta• Veiga:-0 que fuziilo 

na l u l'ôrli.lades pofieh.osf 
<V?t M~ fu_lg~ncio:-E$f'..l~ :là nllo 

ex i~ I~ e, ,SJ!. e:u~tern, e~tao maocorn· 
munadas com o~ pr lllCIJIIiqs c,9t~fe1 do~ 
desordeiros;. Pl!t:qY~ u~o COfDl'~ri!Ce'i'a:u 
t•Bra toaoar a meuor .pr9.yideuc1a ... 

OI Sr . .Drum01td:- A auturidade é 
tudo: 

O S, . Setx11'zano de Resende:-Po-
licJ;lJ ~ ' . . o.sr. ,_.1/~'?lllnçti-N«o digo-poli.: 
ciai~T:JHl !lu;&ori,duJfl., . . 

1 Q Sr. M •. .fulg~&O:-Admlra, Sr. 
presidente, que u n'ubre d"pubdo u ~-~'· 
JJrl{mQnd, tque ndu . COI!h~ce us Cactus 
que •e d&o ou cid.ade do .H.i\1 r•• d,~. 
11uo.aUa. o&o.'!!"e.;IIde, quoira ,j.,s~u ll'ar 
. uo.s am1go~, aiuda m~•u9 com sa,cr.-
Hd.o • da vi~~ .ds o~ad.ad~us 1m~!·~n~t~<~ 
e até• de multas fllmilillll. ( Apowáós c.(a 
mi1tD11ia ). , , . , , , 

O S1'. &Deriano.de R$sencle:,- Ss tào 
cu:toc.rreodo para o d~l' I'O:itlgiu da 
a u todd~" , 

O Sr. 71. da-M otla dâ 11111 ap.ar~e . 
.() Sf'. M .·Hulgetw\o:r-E no eultan!q, 

oa malfei tu;es aiud.a, mft~l zmente, en-
cuu~r:lo defeza ne~ta tl>SU!. • ., 

O Sr .. .Seoe•·iano de RB~~nck:-=-0 •• j ui r. bom tem cout ru si o~ CrHI\ll\Uli9S, 
e eetes promov~au a l'e\rr uda delle pot• 
meios v1olentos. . .. , 

OS" Jlforetzsafm: - Ful o qu~ acon-
teceo COlO o Sr. D r . Pa u Imo. 

O Sr. l.'tl . Fulgencw:-E' uma nov,a 
especie de remuç&o, que o paq 1do 
liberal descobrio: quanJu ~e q ut:r"m 
ver lívre~ de tiW ju11: qvust~rvadvr, em-
bora crrcumsJ:IeÇto e d1• ~1uc. u, ll ~~ 
pode1n conseguir do .guvo~uu a n~}llO
Qéo, purque ullo encouttíl.u, o m"nl!r 
mutivo· que a possa jusutl.:Hr, ,l~tllÇ<~v 
rne.o-daa armas, am~ .. çuo a ·vhla uos 
magistrados, de sorte IJUO t:Ste<~ sau 
obrigados a abandouaa eru a sua . cu-
ma reli ou o seo termo; e depois ain.d!' 
ee d11 que elles é que sao 0 5 resl'un-
ea v oi~. . .. 

, Ora, Srs , é triste, é l"meo ta yel 
que d1atua bios de~ta urdem eno.:!)utrem 
defuza u~sb assemblou pur parte da· 
quell11~ que reprewenll•• o gvvernu ! I 

O Sr. X. d4 Vciga:- Quuudo todos 
devaao e -tygruati..al-os. 
· O Sr . M. Fulgencio:- Da cidade do 
Aras:~u-.hy. expulsaràu.o lltotiJlc~o ma-
&l'' trado, Dr . Puulino de Canalha, e 

. I 
s !melhaote a*ul'do eneontrou apoio· 
uestk c'aslt: • - · 

!J Sr: .Dru'?l.~d:-E' facto ja ex-
phchdo. . 
, O ~r. M. -~Ulgencio:--Peço·, 4 v. 

Ji:xé. !lUil the tletxe fallar.' 'Tume'a pa• 
luvrl&, rr p0111Ja; 1dtlff!Ddll 1BilUS amig<ls,• 
dt~f~udll todos o~ escad~á los que se têm 
dado ua l:rdade· do Rio P11r du, mas cun· 
stnlà ao mênos que e o me faça ·echo 
neota &.s>e anbiW. das vo'rea duquellas 
vactu~~s. (Muito bem da minoria) 

O ~r. Drumond:-Nós u vnvímos: 
V S1·. M : Fulgencio!- Os conservá -

dores , ameaçados emJ suá ''existencia, 
0119. ~e huJe, !DUS ·de h a ,mUitO', p&rqlnt 
reSido !JO ktu PMdo' e Cu\ testemuuha 
ocular dus. wsturbios' qlle alh se da· 
v4o, v• rao-se oa net4l:~aidade · de re-
correrem aos amigo$ da$ í regueAias 
Tl~tullas e >lh..- pedu·em aux1l io. 

Oom elfe1to, doutro ero tre~ d:as os 
conSt~l v~ dores tmhllo-- na • chiado cerca 
de ~w hoaueJu urru11du:~ varu defen-
dei-os. 

!'lu díll 22; porom~ conhecllndo ós 
de:~vrlletrvs que ~ll? consugu r illo $CU 
IIm, p . .11·qut~ a~ vacttmas, causadas t.le 
sulfoer, 1iubao l.auçii•IO mol.o dvs mei•.S 
extremos qu1 lh~ fauul tavao a:. leis 
i'" ru.st~ dt~leuderem, u qut~ tlzo~rt.u f 
V. Kx.:. va t v~> r. 

O JUIZ doJ· paz dirigao as juir muni-
cipal u s~guinto olficío (lé): 

c llhu. Sr.~o estudo n que se acha 
reli~lola est'a ciJade recl .. ma provi· 
duu.:tv.s 11111 bJm da garunti11 tia ordem 
e segur;&oça rodivhlual. No caracter 
de JUIZ de paz, offel'eço-me para, em 
tudo q Ull ue~rio lo r a:m bem da tran· 
qurlltdaole, cumbrnar com V. S. e ajn-
dal-o cow o lim de de$11rmar·&;~ 03 de-
~utde.ru~. preudd-os a:m tl .. grt~ute de-
ltct.J, .maul .. r a tranqudlhladu publica, 
p~r ... q u ll se nà•J reproduz •O facto~ da 
Ot•Jum Jus qu~;~ :e e>~ãv r upruduzmo.lo. 

r: • .,urv qutt V. S mu re&J:I••utla com 
brevhllldo para que eu pu&ra tomar as 
pr~:ct~~as medida~.-Oeos Guarde a 
V. S.-Riu Pardo, 22 de Setümbro de 
ISd~.-lllm. Sr. Or. ju1z municipal, 
Vtctõriuo Antonio do Sacramento.-
~ ouquim Rudr-igt,es Lima, pr1rneiro 
J Ul2. \~,e paz . .. 

Até este dia, Sr. presidente, nllo 
tiubu appar~cidu uma só 11 Ut11 ridarle, o 
juiz de ,,a-z uãu stt lembrava d., pôr o 
~"u auXlliu ã dtstn •IÇilO do ju z muui-
cll'lli p .. ra co o ter os tle.-ordui ru.l.. 

!!: IJUUr V. Exc. saber qual a r.t.«ào 
,POI'lJUu dirigto ~:lle eotu ~tffitiO 110 juiz 
uiunicipal f'Foi 1/0~e ent4o ·~ ÇOQ$t~ 
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vadores ja tinhllo reunido gente soffi-
cionte pnra te garantirem, o os desor-
llo•ros conhecerllll quo ono podião con-
tin:~nr impunemente em ~eus desati· 
nos. 

Enti!o é que, forçados pela necessi-
dade o para se desculpnrem. furão 
pedir garantia ao juiz muuiciral, que 
ern 11 principal victima! 

O S. X. da Vetga: - 0 J uit de paz é um 
flnorio ... 

O S•·. LemO!I:-Boas vicllmns, que se 
11chtl'> cercadas da capang~ a1 mados. 

O Sr. M . Ft«oencto: - E tlzerllo muito 
lJem, porque nào se bavil\o de deixar 
trucidar. 

O Sr. L emos:- Entno ntlo oriio victi-
mas. 

O Sr. M. Fu!ge~~eto:-Queria o nobre 
.Jerrutnrlo que elles se entregassem re-
sígnnJos aos a~sas.,ino~L. 

Queria que as famllias dos conserva-
dor~Js ficassem expostas ao vandalismo 
da canalha dbsenfreadaL. ja se nega ás 
V1ct1 mas aband•Jnadas pelo poder publi-
co o sagratlo d•ra•to de defezal. .. (Multo 
/Jem da mtno•·ta). 

Sr. pros•dente. infelizmont .. , para a l-
guns nossos collegas da maioria, a vida 
dos conservadores de nada vale, à cousa 
do somenos importaocia; sotTr:lo elles o 
que s••ffrer, a inda s!to os crimino~os e, 
111lnal, talvez tenbtlo de p11rar na cadea. 
(Apoiados da oppostçdo). 

o St·. T. da Molla:-Crimioosos, por 
que defendem a propna vida. 

O St·. M . Fulgenclo. - A's 2 horas lla 
tardo .lesse dia, Sr. prosidon te, o col-
locto•· das rondas provlnciaes o n admi-
ni~tmdor ela recebodoria sego ir !'lo o mes-
mo exemplo dojulzdepa7. odlrigirão 
ao jui7. municipal o seguinte otllcio. (UJ. 

c 111m. Sr. Dr. juit muolcipal. - SOmos 
avisados com certeza quo nP.~ ta cidade 
pretendem aggred• r a alguns c••la•!:l.os. 
t Jndo por tlm :tSSall.arem repartu;õss 
publicu. cujo l'lano ja h11 tompO> se 
t JJtl Jlropalado e os apparatos so ~stà.o 
provltlonciando, e como ou ~~a 1111 tor1dude 
ndo tomos. a quem nos •linJil.m?s, o com-
munic~mos a V. S. para que ~PJnmo.~gn· 
r tLnlido•. ovltan.Jo assim cooll•cto een·o-
s:Io do sangue que tJOSsa appnrecer, caso 
e iiO em que serfl V. S. o un tco responsa-
vtli.-Ddo3 guarde a V .S.-O•dadeJdo Rio 
Pardo, 22 de Setembro •lo Jglô2. - 111m. 
Sr. Or. Victorino Antenlo ~~~~ :)acra-
ment<~, muito digno juiz mu111C1pal 11 de 
orph!t•l'l do termo. - O collector. Elias 
Fra•lctsc;o Metules. - O ag ·nte ela rece-
batlol'ia. 'J'IIeotonlo ouva Uoclla. ~ o colloctor das reoclus prov•nclaP..< •!o 
Rio Pardo. Sr. presulento, neste oiHc•o 
procura ja desculpar-~o para com o go-
verno, d1zendo quo constava ... 

o Sr. Dt-umond dà um aflarle. 
o St·. M . Fulgenclo: - V. E~. ~oba 

1uu pouco de l'aciancla; tem o d1re1to de 

tomar a palavra e responder-me quando 
quitar: mas o facto é Ul.o importante 
qun .Jemanda attençllo da casa. 

Neste olllcio diziam esslll' funcciona-
rios quo cunstnva-lbes que quer iam as-
saltar 11 collectoria, afim de roubar. 

Sr. Jll"es•dente. saque111ii!-S estilo a.s re-
pa•·tlções fl,caes do Rio l?a•·do pelos seus 
proprws chefes, pelo cullector que diri-
g•o este otHc10 ao juiz municip11l e quo 
à um homem que v1ve constantemente 
embriagado pelas ruas ela cidade, a ponto 
do, como lenho visto, ser conduzido a 
braços para sua casa. 

O S1·. Moret.:sohn :- Nilo à só lã. 
O Sr. M. Fulgencio:-E' um íunc-

cionl1rio, Sr~., que d1spon 811 a muitos 
dos soos amigos politicus do pngawento 
tio d iJ·oi tu-1 o obrig11 soos nd versa rios a 
pagarem mai• do quo devem e muitas 
veze3 a imoostO$ indevidos. E' um ver-
dadei ro ftagello do povo, sem mora-
lidado alguJna, o a1nda vom atirar 
sobre os conservadores o infamante 
epitheto do ladrões!. .. 

O administrador da r ecobecloria, Sr. 
presidente, queassignou esteofficio, tem 
defraudado aquella ropartiçilo e, de-
nunciado perante o governo, coro in• 
dicaçl\o das necessat·ias provas, foi sus· 
penso. Entretanto, furão taos os empe-
nho-! quo d'alli surgirão para osta ca pi-
tal o para a côrte, que fo1 roin~egrado 
no emprego o lã continua a prejudicar 
os cofres publico~. 

Confronta o governo a arrocadaça:o 
foitn no clominio conservador, e prin-
cipal mente pelo cidnd!to Qoin lo Lea I, 
quando ínlerinamente exerceo esse 
cargo, o verá o immeoso prejuízo que 
acluulmcnte soffre a provinci11. 

~tio quu: muito prc1posnalmento até 
bOJO denunciar estes ft~ct-Js, Sr. presi• 
dente, para nilo se dizer que eu o fazia 
por espirno partidario; roas, um11 vez 
quo o.ses fuocciouarios têm a audacia. 
tio invoctivar a seus adversurios poll-
licos. ni!o se contentando com o defrao-
tlar os c,,fres publicos, som serem por-
t 1rbados em sros arranjos, eu entendo 
fJUO t>Stou nn meo <liroite donuucian-
do·O'I desta tribuna para quo o governo, 
em bem da moralidade publica o do~ 
cofres da província, entregue essas ra-
paniçõos fiscaes a outras pessoas que 
a~ p;1ssdo dirigir honradamento. (Apoia--
dos). 

Nem se penso, Srs., quo queremos 
estes empregos p.tra co-r el•gion11rios 
nossos; o!lo, o partido libeml tem oo 
munic1pio membros muito di,tinctos a 
quem o governo pude confiar &tas re-
partições e assim cumprirá !eo dever, 
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• ' .. • acabantlo com a ímmoraUdadtl lle aulla-

• r em ranccionarios pubho.:o~ colllllltl~
mento embriag.tdos pelas 1 ua.s tl~t. vo-
voaçllu. o e~!ttt.udo q Ull a8 r.:ud.u v• o-
viociaes seJdO e<cauüalusa.uen~u du-
fraudadas. 

Nân são, p~r~nt.-•, uacon:servallor é:l llo 
Rio Pttrdu 4ue se ruuuum vara uss .. har 
u repartiçõe~ liso.:ue~. ;)r,;. ; ~~~s11s o.;lda-
tlfln'l ~tto multi) di~ttno.:tos, incapuzus 

· ub~olu lamentll da pr<i lÍCil ue qu111quur 
act·• que pussa rnarual' a sua r~pur....çau, 
quarttl) mais de um roubo!. .. 

0 juiz IUUUiCI!Jlll l'tlS}IOUUtlO ll t::!Sell 
offic1os como devia l'll~poutl•H', :.1·. pro~-, 
side11te; n l!UU resposta aqu1 "sta, wll.ll 
nAo lt:io por ser longa; ap11ua.:s lanu o 
seo resumo. 

Diz• a elle: que atlmit·a v a-se de q ull,ew 
quanto a ~ua Vllia tlS~Va . lllutl .. ça.Ja, 

· emquant<l os \lllSu rtl.,lru~ !Jt~I'WI'l'lau IW· 
!>UUt11119Utll as I'Uas lla <:1\lullu, uwquau-
t"\111 jUIZ IUUUH.:l!Jal u ~eus aw•go~ uau 
ttnhau mu1o~ du dtlfllZU, nau u uua.., g.t· 
r ao ta a, não t 1 vt~sse appar.,•.allu uwa só 
uutorHiadll para wa11t111' a or\lllw; .,ll-
trt!tunto, .quando ju tau.bau .o~ IJ.J tHvS Ull· 
t;~~~a l'iOd jlüi'U gal'liULII'úW·~A é qUú .,~. 
~as auton.tutltl~, quu tudu v1au ""I' IH'u· 
vnvilu, vlnbtio P"llll' auju1>1 wuuu;~.,ul 
g.trllnLm, v•Hu quem. Sr~.t vara o~ l>ru-
IJI'IUS II"WI'<hll ru~/ · .l!:u tr.,tau Lu, tudo su 
a..:.llwuu, graça~ uiD•Ia uwa h:.l a 
pru.lllll<:Hl .Jo Ur. jUIZ muniCipal e llu~ 
weus am1gos. 

luC .. IltUJúllte, Sr. presidente, é força 
c IUfes:sar, exi~Ullu uu mUDICiplu \lo k w 
j:'urdo c .. rtos lo<llviduu~ que querem se 
constituir alli clllll'<l~ du parLluu lliJ .. ral, 
anas quu :1à0 esLàu ua anur!l uu lug~A I' 
quu qut~rum uc,;upur, porque uuu Lew 
t1~ulu alg um pura llll!U. 

u S1'. X. úa Vt~lga;-Dízam que entre 
c~~es hu um celttl.ll'e pruss1uuv ... 
. l) SI', M.l•'u/geiiCIO:- r\au é I'I' U~siauo, 
.\ j u<lcu 1111 ungum (ris®us), uasc1<1u 
llll J udea. OU UâO ~81 UDUil (l' ISUÚUS). 

Esse ín t.llvíduu wora ha .uuatos auoos 
no lt1u l'ardu; all1 avpart~c..o, ~ua v1<1a 
é completanlllUte myll•t~rlo~a. uau tratJ ... 
lba, QuO ttliD Ul'8óC10, DúW úW!Jrtlgu ... u g,., x. úa Vetvu: - B tum st~wl>r" dl-
n b"l roL. 

U Sr. ;\{. Fulgencio ... vive pelas 
ruas intrigando U }lupUla<,;llu e llruvo-
o.:..n!lo <luourdt~n~ e a111.1a s.mpr<~ ,;Otu t.h· 

I • I n1etru .... 
Put'l, inflllizmen·e, essu imltvi,Juo· é 

qUe esta cull••Cutlu à Crvntt! •lu paniolo 
l.bond do ltw Pa1 do, e é cousiutlrad<J, 
qut~r ceoLa capital, qn .. r 011 cóno, 
cu mo chefe d11q u .. Jl, pu rliJo. 

O S>'. Lemos:-0 ê 11 mui to di~-
t incll). 

f.) ::il'. M. F t'l9encio: - P <liS 

o é, .:o mo 'i. Ex c .. J1z, é porque o IIUI'• 
t 11lu l11J.or11l ali, mlo tow pu:S,ual que .., 
pussa. du 1g.r, taulo quu ~ UJtiÍLa·.Stl 11 Stll' 
Ulro;;l'lu l><>l' uw u~u·aug.uru, que nem 
ao meuos é uatuml::lll.tlu " nau tem 
t itulo algutu qu .. o recummeullu. 

b:uU'tl auw, .:.r. prusidt~Otij, quando 
•o ta lia Jt~sttl~ d~:so1·u.,,ro~, deate:S func-
Ciouarau:~ Jllllwora lllladu~ t1 até crlrni-
nu~o., quuu<lo su dttuuuculo tlesta tri-
buna :~uull faltas e CI'IIUtl>, lovuuta·so 
umli voz da 1ua1urta 11 üíz:-c o ju1z 
muu1cil'al é o l'r iucivul auto•· de lOdu:~ 
es~us a.,.ol'lltlu3 ! • 

O St•, Drumolld:- Ello e o Neco •. 
O Sr. M Fulgencio:-Qual Neco l 
O Sr. 1Jrumo11d:-O da JuUUiil'l&. 
tJ .:>t·. M . .l<ulgencio:- V. Exc. está 

perlutlumeu te o:ugauado. 
O Sr. D1·um<nW:- Esse individuo 

6Stll ugora no ltw Pardo. 
U Sr. iJ. Futgen.cw: - E' perCo~ito 

enganu: V. Exc. fui 11lutJillo pelos pre-
tenso~ cu .. tes do part1<10 tlllttra l do 
lt1u .t'o11'du, vorq uo e»o S1·. 1:. uao u.tà 
e u"!" uu~ta !JIOVIDcta. LatU\lOLu, Sr. 
pr.,o1de11to, que o }l<U'I idu libor .• l , ten-
ll.u lllll ltw Pardo cu-rtllig10uunos dis-
t~ucLus, Co1uo u Sr. o.:a11iLau FranCISCI) 
hsll'l!ll a, huwcm huurat.lo, o c•dudilo 
Jerouy1uo l'ranÇ<i, caracter ucbre, e 
ou u·us rgua lm .. ute tlloLmclos, os ll\l1 X9 
à nuu·g .. w para dar cons1Je1·uç:lu a hu-
mous que dte!do Cl)lllplelo d1vorc1u 
cum u huu r a e moral1dalle. 

O Sr. Drum011à:- Mas esse inJivi· 
duo, a qut~m mt~ rt~fon, posso affir-
mar qu11 aslá actuulmeute uo lt1o 
Pardo. 

V St·. 1lf. F ulget~eio:-E' rnexacto 
V ,, t ' . ' • &!.~C. bS a purltllt&IIICDte cugun11tlo. 

O~'·· IJ1•umomt:-'l'tlwoo cart~ts que 
podemos ap• ~ .. ntar-111 ... 

U ~'·· M. F'UlgetlCIO:-Ora, o nubre 
dtlpu ta Jo V OUI c ..... , cana~ li e humens 
tltl~lu urdem, ebrios e pnncipatls dos· 
o• d~1roj, e quer que se ucrel11te em 
taes c.t nas I 

~~~ contraponho a es<as cartas que 
~ . .l!:xc. ti!~ os ulficios do JUit muni-
Cipal, do adJUUto do pro1uol0r !JUbhco, 
do prestdeute da cawura wuu1c1p111; 
tl<Jcutu .. ut .. ~ 4 ue se aclluo ua Stlcr .. tu-
rla 1lu gov .. rno. 

Sr. 1'rcslo1o:n te, em v sta des tes fac• 
lO$, que ourrt11 succintumeuro cum• 
preheutle V. Ex c. que n c1dadu

1 
do Rio 

1'ardu, e tOJu o wuuicipio, o-tà sobre 
Ulll Vult:llo. Si o govo1 DO DIIO t•-m 1r 
l'ruvi<lt:Ut;las prumpta:S e energ1ca" no 
senudo Je f•Ôr cobro a l.untu~ dt:suti-
aos e di~turbios e a\é n Jo$ü&$ill-l011 

• 



que so premedit!o contra os meus ami-
go:s d11qu~lla loe~~li.!adu, eu, quu ~ou 
o hom·,m da urJ.,.m u da paz, porque 
enteUtlu quu a vr u.Jeocta 1: , lllD re;;r11, 
o IUe.bur mdio de ru$01 VIl r es1es cuu-
fl,ct..s, do a lw de>t~ t ribuoa a«:Unse-
lhutei a .. s wcus 11m1gus que, si o gvvur-
no nllo to111ur pruv•duuco;.s quu vs ga-
rau~u e as ~uas famtl ias, r<:11j llo cuul 
as ll t·mus e dufenJâo·Su das aggra:~<>Õds 
que lhes forutn futlas. (Mu,tu bem da 
minoria). 

O ::>r. Drumond:-Elles ja se mu-
nirllo de Clll'uugu aules do cousuoho 
du uobre o~pu .ado. 

O Sr. M Fulg~ncio:-0 nobre de-
pu ta do quer ia que el.es se dt~iu:.s.:w 
assa>sauar polus .eus co-r.:li.;toua nus 
puliti.:usf 

ú Sr. Seve1·iano d~ Resende:-Pa· 
N Ct! que é o::l.•u O tluot!j<l. 

O :>1', M . Fulyencw:- ::,i é, nào sei 
comu quai•Ucat' o !JrClCu.!IWillltv d~ 
V. Exc. 

Uuaa Voz:-Queria que morressem 
como ovelhas. 

O Sr M. F ulgencio:-Sr. presideo• 
te, contraota vut' •tue factos t:scaudll-
} .•• o~, cumo o. td, eu~:- •n trau u&·la casa 
vozus que 11rucu. ilv ju.tirie~~.l O•, llC<I· 
roçuaudu dest'ar t" vs llcS<~n.ltsaro~ a cOu• 
tauuar .. m uos seus .Je,oattnos cvuu·a 11 
vi.Ja IJ I'I!CÍ• U , ja IUI.•I digo oJu UID OU UU• 
t ru CidadãO, tu.tS de [aJDulaS, que 11l11 
e.tâo u1err11dllS deb .. ixo d11s mator .. s 
lllllllliÇIIS ! 

O Sr. Drumom.t:-0 que é nuces-
sa l'io é que haja •accusllt,;ao e defuza 
pant furma r juiz.,, 

O ~r. Jlt . Fu!gencio:-Pois b~rn; 
V. ~xc. dtsfuu•ln :IdO ~ a mago. o o ~o
vuruu quo jJOUh,, de purttl as qu• ixa. e 
o.s recl.omuc;OtJ~ do · consurvullurt:~." ou 
acunodb . r •·• uos meu~ a1uig·•:! quu, :11 
uo.o OIICOut rarllm pt·.,tecçàu e g .. r .. nua 
por pttrLtt do guveruo, laucem lu a;., du:s 
meao~ quo~ a lut lhos faculta e duloo• 
dao-~e por si. Eu tão, Sr . pre~•d~nte, o 
sangue que cor rer ba de cahtr sobre 
a call.:ç.t do gov,·rno e daqu .. Ue:~ que 
defendem fu~:l os esc.tnda lus s e Hnauo-
rae~,cu"'o e-tos (ApiJwdustla millOn <J) . 

U Sr. Seocr iatw .t~;; Rt:$e,uJe:-U sau-
gue •h•S \'Íc llm•S ha dd cahtr svlu e u 
cabuça du Sr . Ur umoud. 

U :-;,., Dr umontl.-Esta o.aueuçau-
do-me 1 

O St·. M . Fulgetacio:- Sr. pre~idou 
te, ultp•oOIJO aSSolO t!SI~S f<ACtos, a auda 
ullu dtrajo uma c"n$ura fonua l '"':>r . 
pre~hleu to da pruVtucta, !Jurq ut~,uu tru-
f B!ldO·Ihe os ollicios 11ue we Corao dtri· 
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gidos da cidade do Rio Partio, S. Exc •. 
pt·umettílu• tne que darta as providen-
~:ius ao dlll alcance, e eu conliu ua hon-
radez do S. Exc., mas na.o 1 o -so deixar 
do ílot rauhar quo, tendo eu ha cerca de 
6 au"zes p did ' av Sr. prt~~~i.lunte pro· 
Ytduuci11~ a respuito dust.t• f11cto~, por· 
que eu Ja pruvia que us ucouttlcuneutos 
quu all1 su tlavllo t rariào e' Las conae· 
queucia, , S. !l:xc liu11t •u-se a muudar 
!Jilra lllil Ulll tl11iOg11d0 tm(JCUSI&vel. SO• 
guut.lu usluu iufvt mstlo, ~ Lllu o gliguo• 
te que ulé " dt11 U do .m· z pai<S <do lá 
nAu Li.tha chug•ulo, cvm quaei ~ mezo:s 
de Vlngum. 

O :)r. Lemos:- V. Exc. aconselha ar· 
mlllll.,Dlu Uu Cll !lll loi'dS,., 

U Sr. M. Full/eYtCiu:- V. Exc. lo verte 
os muu:s a•gu1u.,u1u:s e lll!SII.D eu nÃo 
p;r-~o respooo1er . POIS eu ""di jlruvidun-
ciai ba seis wttu..s, ma1~ ou m-.nus, os 
meus amigos ~wb .. m )'Pd1rD.u pur meu 
lllLtl rlulltllo ue ta as:suwblt'a e uau Co· 
mos anundio.l us: o quu qu .. r~:m que eu 
lle<•us~:tb~< aos meus 1101 ogu~~ 

Como dizta, nau po~sv •luixar de es-
tr;whllt' quu u .Sr. pre$iduutll da pro· 
vioCIIl não tivesse d ll~d.,· lugu maotlallo 
pua 11lh urn offi.:ial en•·rg1cu e de cvu-
UuuÇil, do cor11u •le 1'"11:1><, e< rruph:tll• 
mente es1r11nhu à · IUl.L;. t.•t:a· ·~. c.otuu eu 
ilUY IIl lftltiHlv. :SI Sll t iY8><1j lHilllloiO 11>~8 
I•I'OY toten\:1111 tal VdZ UâO li V\I~'"'IUIIS tlll 
)&IDilntar as sCHnus quu ~e u.- IIL• ollllldO 
1t I{ U•t taiVIIZ alUda ll'lllfllO CUD>\14UOU\lllill 
muuu fune$laS. 

O Sr . LeulOS.- Aiorla bojtl V E xc. 
dtll:laruu quu u g •1·uruu uuha muD•III· 
dU Jollfll là IIIU b oiO (JIIJcHd du JIUIICil. 

u :SI', ~l Fulye"clo:-U1s~e quu muo-
duu uu1 bum hulll t! lll, 11111~ UUJ hu111ü1D 
Clllllp l.,taiii<~U ltl I UIIJI'tl~LÚ Vtsl, 1 U.:ll p8.1, 
quo 01\•1 lero a enurgia O\IC'!asari11 "''" a 
cou l~r IJ~ ••u~urolei t·v~ . 

u .S1·. Umus: - S1 tivesse rnao~.htolu um 
rou1s onu1 g• «:U, h,, via.u de tlizet• que elle 
c:~ ta v a IH'UtlcaD•I•• Vlulen..:ias. 

O S1·. M. Fulg'encio:- 0 governo 
quo maudd parulá <j UUIU qutzt~r, com-
tanto que o seo euviallo no:s f11çu jus-
tiça e ficaremos satiofeo tos. 

Quando eotregutti os documentos so 
Sr. (JI'&stdeute da pr01' inc1a, a pena~ pe . 
di·lhtl que gs ranli:ISu 8 .VIII& d1•8 IIIOOS 
tluo it;us uaquella J.,calidadu, ullo 'tutli• 
quot prov)•toudll ai;; uma, 1·01que mio 
J'UÇ!l, neou nuucn pt~<h,, 11 (Jrduluutes li• 
beouU1 O tuenur f,ovur, e 1\luhv fé em 
Uuu~ <jUe uu uca hei de pud<r, ewquuuto 
<l> LI I' I! r e o o t.oppo~içâo. 

N unc11 subt as O•cada• d.1 palacio 
pnra l'"di1· u menor faTor, e ueau u 
r •• rttl , emquauto e ... t.ver Ülll uslracasmu: 
~ó pcç • jusliç.t para ll<jUUlld:l quu a 
reclarnao. (Apoiados da minoria). 
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Fallu aqui em nome lia~ victi~as e 
&Uttlndu que o governo tem ~.obr1gaçâu 
rigorosa de ouvir as minh.1s palavras 
0 de du r todas a~ provillencias no sen-
tido de garantir-lhe~ a v1da. 

O Sr. X. da Veiga:-Oeve ser go-
varno du pa:z e nilo de par tido. 

O Sr. Drumoná:-E o é. 
O Sr. Severiano de Resende:-Nilo 

o tem sido. 
O Sr. M. Fulgencio: - Teodo assim 

!lado cooheoimeutu à as!emblea ll ao 
publico dus fa clOA · ioomoraes e escan-
JuiOSllS 1\e que lttm siclo tbeatru a cida· 
de do Rio Pardt>, sento-me tranqu11lo, 
o-perando que u I(OVt~rnu ouvirá os ge-
luidos das viclimas, que f11ço echo~r 
neste recinto e tomará pruvidenciàs. • • Si, porem, a in•la uoun vez roplt~, o 
governo uada fizer e os m~os a1mgos 
sentirem-se baldo~ de defeza por !lar-
to das au toridade!, si nao tlncontra rem 
DI) poder publico gar~<ntia par~ sua$ 
vi.las, e u lhes acunselhu de,ta tr1bunu, 
sob minha resp .. ruab1lldadLl, que lan-
cem mau das a rmas pM·a sua deleza: 
é o r ecurso extremo, facultado por nu:s-
sas leis. 

T11nbo concluído. ( .\1 uitu 7Je,n). 
E' apoi •• do e posto em ~1scu~~>ao, que 

fica adiada por t :r- ,;e pe1hdu a pula vra, 
u seguinte-

Requerimento. 
Requeremos quo se solicite do go· 

vurnu da província c pia ~a ~o.rr~spon
doucia offit:ial ,-que lho f111 du1g1da eu1 
rOlllÇilO lloS ult mos distUI'biuSqU<> l i V8· 
ruo log.tr na cidade de Riu Pa1:do, as-
sinl como info>rmações rnmuc10~as n 
cerca das providencias tomadas no sen-
tido de r~stabelecer->e alli a ordem 
o tr.ulltUJllidude publicas, soriameule 
cu m p romet t 1d;1s. 

Sala elas se;~õe~. 20 olo Outubro .Ja 
1882.-N. Fulgencio, J. P . X. da 
Veiga, 1'. da t\1 otla, Sales Peixoto, 
M. Ribeiro, Sever·iano úe Resende, 
Keráole. R da Luz, A t'gt~Sio I' elloso, 
J . Tocantins. 

Pa1·ecer. 
O Sr. M. Ribeiro offerece. por parte 

da commissa.o de poderes, para ~er sub-
mctthlo à 2. • discussão, o proJecto n. 
3~.-Pura a ordem dos trabalhos. 

1.• PARTE DA ORDEM IJO DIA. 
p,·oposiçõl!s rtão sanccionadas. 

Entra em discussão e é sem debate 
appróvaolo o parecer n. OS, relativo ã. 
pro1posiçâu n . 2942. 

Entra em tfiscus~Mo o ,lo n. 6 1 sobre 
proposição n. 2982. 

o 8 r . Sole s Pelxoto a-Pareee 
uma ratalillade, Sr. preshlen te, que. no 
tlrecinío de meus trabalhos DI\ as~cmblea. 
p1·ovlncial, eu tome ã mão as •litcus~ões 
de lei~ nao saucciooodas! Ja em uma oJas 
si!~SOes anteriores. tratando-se de ques-
tõ~~ desta urde:u, de venlade1ra jus-
tiça, eu pudo obter, de commum accor-
do com os me us coll~g«As da minoria 
e da maioría,qutt aquella proposição russe 
adoptada, nau som eu te pelos do os ter-
ços, mas, por uma quasl unanimidade 
da assemblea. 

Uabe-me hoje, mais uma vez. o de-
ver oh1 mO$Lrar que o presidente da 
vroviocia pa1·ece nao se haver baseadn 
em ra.õ(ls plausíveis para negar sanc-
çuu â proposição o. 2982. 

As •·a.õl!s ai legadas pOl' S. Exc. são 
as seguiutt!s (le). 

Estas ra~ões, com a.1 quaes concorda 
a nobre co1nmissão especial de leis não 
~anccionadas, sao impl'oeedeotes, desde 
quu as oll v1sas na.o podem ser outras se-
nilo aquellas que estão traçadas na pro-
poslç.;~o. 

t::u, como conhecedor ll'aquellnR loca-
lidades, vis~o que trato ole c5tellller ns 
te1·rouos com r1rehend lo! os no m un lei pio 
em que resido e t:uubom no lllstri'clo 
que represento nes ta casa. posso infor-
mar com Cllrt<>za que S. Exc. o Sr pre· 
sltleote da província e a nobre com-
nussao es tão em completo euganu. 

O::;,·, Lemc.s: - Não apOiado. 
O Sr. Severiano de Restnde:- Então 

111\u ha dous ribeirões com o mesmo 
norne1 

O St·. S. Peixolo :-NIIo ha. Pelos 
tln•lvs que me pod~rão so1· 1nlnistrallo4 
nes ta ca;a e nu palacio da presiden-
c a, relos mappas que t<Xistem da prO• 
vincíu, por muu estudados e venflca-
dus. não 11ude cerl1llcar-me da base em 
quoJ so flrmào S. Exc. o Sr. pNsi;lente 
da província e a nubro commi.>ão, por 
I>SU considero nullas as suas r•sões. 
Nus ma11Pas da provinc•a nllo estão 
desouhado1 es5e> dois r ibei rões com o 
mesmo nome de Jacurullt, razenrlo am-
bus bana nu l'ibeil'ào do Som no, e na 
hypvthese de que houve~se ambos con-
f\uuldo para o mesmu r1beirãu, estfl de-
terminado peltl ponto de partida que 
~()trata ol'aquslle, cuj \ r •. z primeiro 
so encontra. 

O Sr. Lemos:- Os mnppas são im-
completos o deficientes. 

O Sr·. S Peia;l)to:-Enlllo parece-mo 
que a as,emblea deve attonc!cr- rue 
nesta qucst:lo,' doixal·-se let•ar por 
minhas i11Cormaçuas, porque sou conhp-
ceJ ' " d'uquellcs terreuos, d.,~ "'"{Utl· 
nas veredas e dos rt>gato•. e pnrece-me 
dlific•l pr.>\'ar·S') que alli haja dous n~ 



beirões côm -o meámó nonie. (H a ·diver· 
sos apartes). · 

Srs:, ha muito tempo que eu éstott 
parochian'do i.nter icumente a freguezia 
de S. Antonio do Pared.llo, por nllo 
h aver a lli um proprio parocho, tenho 
feito muitas vi:lgen~ por lã e conheço, 
ja por mim, ja por informações dos 
moradores d111qnelles lugares, ·que nliu 
existem alli dousTibeírões com o mes-
mo nome. Si os ma-ppas sllo deftci~ntes, 
como disse o nobre deputado pelo 14.• 
d ístricto, julgo que, como conhecedor 
d' aquellas localidàdes, mereço·ser acre· 
di lado. 

O Sr. Lemos:- As informações do 
nobre deputado merecem-nos .uutto,mas 
as do Sr. Nelson ·não nos merecem 
rn enos. 

O Sr. Olegario dâ um aparte. 
O Sr . S . Peir:colo:- V. Exc\, que é 

um dos representantes do 16.• districto, 
de v o conhecer aquellas paragens. 

O Sr. Olegario:- Não conheço o lu-
gar. 

(Oontinuão os apartes). 
O Sr. S. Peir:coto:- 0 nobre depu· 

tado appella ·para o represenr.mte do 
distr ictu e elle ndo pode afiançar que 
allí haja dois ribeirões•do mesnío 'nõme. 

Sr. presidente', quando apresentei 
este adlliti v o, ao qual ajuntei outro 
que tratava de restituir um terreno 
que. no biennio passado, foi desmem-
brado da freguezia de S. Romllo e 
nnnexado á freguezia de Sant' Anna 
do Capâo Redondo, fallei, tratando 
de suas divisa~. em foz do r ío Para-
catü. ' 

Entretanto, o nobre deputado, re-
presentante do 16.• distr1ctu, só por 
me tor ouvido pronunciar a palavra 
Pat·acat1e, desconfiou do que · eu pre-
tendia lesar consideravelmente o seu 
municipio, mas devia então ter recla-
ma~o, porque tH~?utia-se e a ca~a ft-
car.a bem esclarecida. 

Os nobres deputados •abem que nllo 
tem sido o meu modo de proceder 
DJ>fe recinto dílacorar ·municípios 
albeio~. tanto que ja decla rei aq oi 
que appland1a muito a idea do nobre 
deputado pelo · 6.• dislr icto, quando 
dizia que de ~aneira alguma p_ortia ap· 
p1ovar a contradança de mo.d1das es-
tatísticas. 

Sr. presidente, quando tive noticias 
do minha eleiçao e me pareceu pro· 
vavel o meu assento neota assemble~, 
~lve lngo o. idea de dar maior amplit,u~e 
ao pauperrlmo mumcipi? d~ S. Fra~cls
ço, onde resido1 e lancei mtnhas v1stas 

!(:bro os dous ustissimos municipidtl 
que lhe são limistrophes, Pa.racat6. e 
Montes Clal'os. 

Entretanto; chegando aqui e con-
sultando aos rt>presentantes dos mu-
n icipios reit~ridos sobre a· realisaçllo 
'de minha idea, encontrei mA ·vontade 
de S. Excs na emissão de minha pro-

'jectadll medida. 
A ppello'Para o· meu distincto collega, 

o Sr. Antonio Augusto Valioso, que 
ja existindo nesta ca~a uma repre-
sentação dos habitantes ao dist riclo 
de Nossa 'Sdnbora da Conceição da Ex-
trema, pedindo aua passagem para 
S. Romão, mandada á me~a pelo dis-
tincto deputado de entl o; o Sr.· ceron.el 
Jacintlio :Dias, S. E~c. me disse que 
nao êonvinha por em quanto iniciar 
esta medida; com effeito nllo t ratei 
d •. IS$0. 

O·mesmo deu-se em relação ao nobre 
deputado, representante do 16. • dis-
tricto, com u differeoça somente de S. 
Exc. responder~ma que, nl o conhe-
cendo os terrenos que eu pretendia des-
membrar de Paracatú para S. Fran· 
cisco, devia reservar a minha medida 
para depois de algum estudo ·de sua 
parte, relativo àquellas •· localidades; 
na.o ins1sti no terreno pretendido. 

Mas, como é que eu, pretendendo por 
ou Ira fvrma dar amplitude A uma fre-
guezia que se acha estreitamente limi-
tada, cujo povo não tem terTêno ~um
ciente parei os seus misteres, estenden-
do-a para te.rreoos que tenho conscien• 
cia do nllo causarem · pl'ejuizo à :parte 
d'onde s!io desmembrados, vejo-me 
agora embaraçado por pB4idos particu-
lures do nobre deputado ·à S. Exc. o 
Sr. presidente da provinciai 

Uma Voz:- Mas d'onde é tirado esse 
terrreno? 

O St·. S. Peixoto:- Do município 
de Paraéatà, mas, parece-me que da 
parte coófiuante ao pauper rimo dis· 
triclo da Pirapora, que per teor.& à {re-
guezta de Saut? Antonio do Paredilo. 

E' um terreno vago, que apenas -eslà 
no caso de ser habitado para o futuro 
na zoou dQ diamantino rio do Somno 
e da~ veredas, a.s q,uaes t.e~m unidos a 
si .alguns t.erreuo~ fr~scos, , que pode· 
rllo prestar para uma o.u o~tra cul• 
tura. Eis o motivo da questilo. 

Entretanto, não tendo . havido na 
casa a menor opposição. sobre esta me7 
dida, a vejo agora embargada na.sanc-
ção pela força d'um pedido particular, 
como pressão . CeiU1 .á. S. F;~ç. 9 Sr, 

• 



••• 
pr~sidente da- ·proviu~·o.. {.Vtl> ap3ia • 
dot)· . 

U Sr. X. da Veiga: - 0 11roject:> dt~ 
.V. Exc. não sotirtK> impuguaçao na 
.as~emblea W, , 

O. .S.r. S. Peixoto:- Nao soffre9 a 
menor impugn.;Çl~o. f11i "Vo!-at.lo eto tres 
d•scu~Wtl~, subto ã S11ncçao e deixou 
de ~e r sancciunadu, como j a disse e é 
pnblicu 1114 C~Ua, por u1n ped1do par-
licular. 

::k. presidente, si ~r. <Jccasi4o da 
. discussllo do meo addtuvo houves~tt 
qu~alquer impuguaçllo ao mesmo por 
parte do h~u!a.Jo depu~do p~l~ 16. • 
d.strictu; ~~ . S. Exc. ex g1sse mats e:~
clarecimuni.os. vara que a casa sou· 
besse o . que ia. 'i'\ltar; si po1· vttntura 
uutt·asse t~m duvida, uao seria eu ,por 
certo quem wsi~tisse na questão, quem 
me oppuzesse au~ escruputus de S. Exc. 
ou da assemblea (muito bem), porquo, 
ja o disse e repito, n4u gv~ to, nao me 
sympathiso dt!St• contradança de me-
dida~ de estat sttea (muito bem). 

Mas, Srs., o prujccto nau t'oi iml'u-
gnado por culluga algum, o propno 
deputado a quem me refiro votou por 
eUe, ~iltlncw:saman~e, em todM a~ lltS· 
cussões; como, pots, não dt!VIa a r 
~ancciou!t.da e~ta medida i I 

Diz a uubre comm1ssão no seo pa-
necer, o qual teu h o presente, o se· 
gutote: 

c Quu a dita proposiç4••, pela forma 
pllrquu fui redigula, ollú e<taoele.:e ela• 
ramento a~ d1v1sas da freguezu1 de S. 
Anton io do Paredão, por quanto exis-
te!n dois ribeirõ<Js denotUIII<Ados-J .. c.:u-
ru.tú-.cumo lambem existem d1vers11s 
serrd.s nas cabecetraa d" nbatrão do J<A· 
curutú, que desagoa no r1o do Sumuo, e 
não S\l pode ve~ilicar. de ~ue . l'onto 
deve parlir a hnha unagwar111 que 
deve ir ãcabeceira da vereda du Uui-
queiru, ponto igualmente inc~1 ~o etc.,., 

Ora, Sr. presidente, a-s d1v1sa~ nao 
podia.o ser ouLrM, senllo as que se 
uchão mllncionat.las na proposH;àu, por-
que não ha naquell? t . rreno pontos 
mais certos e dettlrmtnados,pelos qu11es 
devão ser traçadas. 

F dlando-se uo sentido restricto da 
pal~vra em sua verdadeiras gnit!ca· 
çllo, na~ ha serra propriamente d1~ 
naquclle~ sertõe~, ha cbal'a·Jiles, . CUJO 
terreno em algu os lugare, é mats ou 
menos aCCidentlido, e âs p~queuas ele-
vações é que os sertanejos dll.o o no• 
mil do serra. 

Nesse espaço de terreno, compre· 
head .do entre as c:abeceiras do r_ibeirao 

.denom:n.:do Jaearatú, que faz __ barra 
no rio do SOmno, e da vereda do Chi-
queiro, ha uma elevação que se. tem de 
·llLravesar, partindo-se de um ponto a 
outro, em linlla recta. · 

Portanto, a rll~bre commiss4u de leia 
não $aue.:ionadas, sustentando a ex is-
tencia 1le doas r tbeirões, fazendo bar-
ra ambos no rio do Sommo, e que na-
q uelle espaço de terreno existem dl-
versas ll9r ras, labora igualmente em 
compla·o engano . 

Os limitt~s u.nicos, que s.e .podem mais 
regularmente traçar, sa.o estes, Srs., 
os q uaes ~e achllo mencionados na pro-
posição; nao podem ser outros. 

Feitas,, pois, estas considera~:s, dei· 
xo. â apr~ci~çao, â sabedor ia du assem· 
blea ou aceitar ou o do as rasões que 
forll.o apresentadas por S. Exc. o :>r . 
presidente da provinc•a e o conformar-
~e ou n.lo com · o parecer da nobre 
com missão. 

Fi•1ue, porem, consigoarla qualquer 
q utt s~ja a sua de li ber~çll.o, ~ ubmetten• 
do- me, comu sempre, ao que f11r por 
e lia resolvido. ·(MulLOQell;l; muito bem). 

O 8r. Olet(arloa (Não temos· o 
seu d i~.:urso. 

O 8r. Lemos: (Idem). 
O 8r. UrUDlODda-Sr. prea:-

den~. fui voto vencit.lo no parecer 
s:~bre a lei na.o aanccionada n. 2982, 
dt1 que se trata. 

Nesta couJição vê V. Exc. que cor· 
re-me o dever de dar à casa os mo· 
tivos de meo procedimento 11 é o que 
pa.s_so a fazer. 

O S1·. ldoret.nohn:-A opinião de 
V. Ex~. é muito val o o~a. (Apoiados). 

O :)r. Drumond:- Sr. preajdente, 
sou o primeiru a confessar quo não 
teuhoconhecimen to da topograph1a(nao 
apoiados) dos lugares sobre que versa 
a prP.sente questa.o, e acredito que 
nenhum do3 meos collegas tem-n'o 
completo, de modo a poder 'elucidar 
per feitamente a casa. 

A unica palavra autorisada nesta 
mataria, no meo entender, dev<J ser a 
do illustrado auturd.o projecto. ( Apoia· 
dos). 

USr. S. Pelxoto: - Agradeço a V. Exc. 
O Sr.Drum·md -E' resi•lente no mu· 

nicipio, cujos interesses advoga, e por 
tanto deve conhecer de perto sua esta• 
tistica. 

Sr. presidente, pn ra mim prevalece, 
como para a casa deve prevalecer nesta 
q ue-ta.o, a asserçao du nobre de11u tn•l" 
a quem a li udo, que nos am nuuu oub 
SUil palavra que não existem dous ria· 
chos com o qome d41 Jacurut ~~ d! só r te . . -
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qoe d'ahl posi& Ylr .qulqoer ditllcol-
Clilde ou e~nrusilo nas dlflsu e emba· 
rnç 1 á a<t tntnt~~raçlo da Justiça, como 
se all~ura au llhtHroll pre~tdti:He da pt·o· 
YIUCI!l. 

.Eu tenbo.procurado adoptar como re-
gra luyat'tavtJI, U•l meu modu da proce-
der, nestat ll311a , .'legul r em tu~!) a opi-
nlllo <lo~ re'p?esenl.lllHes dos dt~trlêtu~; 
isw é, na:~ qàe"UJds que dizem re"pe.iw 
propri~100llte a locahdádes •que• de pr&· 
ferencta representem. , 

O repr~~otao&jl do dlstrtcto, de cu-
Jas divisas use tra ta, Sr. pre.!i•Jente, 
é o nobre deputado u Sr. Sales Pelx.o· 
to, e S. Exc, nos assevera qtie o $eU 
ad.SiUvo uao vai prejudicar tntere$lles 
de outro" município~; á sua a"'e1'era-
çao ueobutn.a contestaçao 1e levantou 
nesta casa por occaslao da discussao da 
medida (aputados). 

O Sr. S. Pelxoto:- 0 addiUvo passou 
sem a mínima impugnaç&o. 

O Sr . .Drumoná:-Ao peso ,que nos 
me-rece a palavra do nobre autor da 
emenda, oao só pelo pres tigio que tem, 
como por ser repre11enl.llnte d'esse dis· 
t rlcto, accresce que, coutorwe se de· 
cla rou boje na casa, nos mappas gco-
grapblcos, dereituosoa como aao, oaoae 
nota a exlateocla de doua riachos- do 
mesmo nome. eo1mo vareceo ao digno 
admtoistrador da provlncia. 

o &·. Umos;- Nao se nota nenhum. 
O Sr, .Drum<.fld:-Pols 119 oao se no-

nota a extstencia de um só ribeiro com 
este nome de Jacuru tú, mutw menos 
se notará a existencia de dous. 

O !lOSSO illujtre collega dtsse que, 
quando apr~s~otou este projecto, t~l-o 
com couhecimen to de causa, porque 
conbrcta todas as veredas, aiuda as 
mais pequenas, e os r .betriles compre-
heodidos na medida de estatisttca que 
&prcseotou, e que dava-aos o testemu• 
nbo do seu valor pessoal o de repre-
sentlinte da provin~:ia, que era uma me-
dtda relativa somente à freguazia do 
Paredao, que S. Exc. parocbiava na 
falta do parocho efl'ectlvo. 

Ora, Sd é uma med tda relativa. á pa· 
rochia em que S. Ex c. exerce suas fuuc-
ÇÔ(l$ sacerdota~s. deveruos act edrb.r no 
seu Cllnhccimeoto quanto aos lugares 
de que se t rata. (Apoiados). 

Domais, o nobre deputado empr"'ou 
o~ que impugnâJ o sou pruj ctu para 
que venhau provar à casa a oxistl!ucta 
de duus roboir'os corn o nome alludido 
e ninguem se levanta para cuutes-
tal-o. (N(J() apoiado do :>r. Olegario). 

A untca uppusiçrlo que se ltvauta fui 
a do nobre depubtdo re~idento em Pa-
tos, que ciogio·se às palavras du no.<so 
collega o Sr. NelSOD. · 

Ç~>m~ se Ufl!ca1 Srs.1 o aílencio fiUEI 

• 

boDYe durante as discass~e• desta me-
dida 1 

Se ella contrariua os interesses do 
districto que representa o honrado Sr. 
Nelson, como é que este i Ilustre depu· 
lado, que fOra iâo assíduo às nossas ses• 
sões, l•Jrnando-se ootavel pela dedica· 
çto com que ·acompanhava o' no,;sos 
trabalhos, nao oppoz a mini ma res:S. 
tencia à sua passagemt 

Sra., o illustre deputado Sr. Nelson 
ntro podia dizer ums palavra definitiva 
a respeito d~sta questao, porque, quan-
do o n<>!so tllustre collega com muni· 
cou-lhe que projt!Ctuva apresentar a 
medida, elle pedio-lhe que esperasse 
11.té que podessese infll rrnar se ella de 
alguma sorte ofl'eodia o districto que 
representava. 

Isto pruva, Srs., que o nobre deputa-
do o Sr. Nelson oao conhece de perto 
os lugares que a medida pode afl't~ttar. 

Srs., a tudo isso accre.!ce o modo liso 
~ prudente com que se bouye o itoss" 
tl.lustre collega, relatiY&mente As me-
dtd.as de estati~tica q ua pretendeo apre-
sentar. 

K" a~aim que S. Exc.,com uma fran-
queza que luuvo, nos disse que, que-
rendo augmentar o seo mnoicipio, que 
é pobre, pretendeo pedir um aubsitJio 
ou uo monicipio de Paracatú ou ao ~ 
Montes Claros, porem que, nAo queren· 
do Cazel-o, sem ouvir os immediatos 
representante! do re.!pectlvo díatricto, 
enlundera-se com os nossos coHegas os 
Sra. Velloso e Nelson, e que, estes.~p
pondo-se, S. Exc. remet tera-se à a t:-
stcnç&o, o que nós todos louvllmos. 

Sto o nobre deputlido pretendesse la-
zer uma invasao nos distrrctos alheios 
por certo que Mo teria essa delicade~ 
"~rauquez.a de preYenir aos collegas a 
CUJOS dlatr tctos a medida podessa afl'e<>' 
tar, e nem se lembraria de pedir-lhero 
beoeplacito. 
. 1'udo revela, Srs., que, fei tas estas 
Indagações e sem iutençllo damnosa 
apresen.t.ou este projecto,que foi adopta: 
do pela casa, quaai unanimemente 8 sem a menor impugnaçao. 

O nosso colleg.1, honrarlo e delicado 
CJIDO coubecemoj (apoiados), nllo apre: 
sentaría uma medid~;~. que podasse uffe-
~tar de modo algum tn terell!les alheios. 

O Sr. S. Peig;olo: -Os propr10s re-
prosentantea daquelle dist r icto votarao 
pelo additivo em 2. • e 3 • discuS!.Io. 

O Sr:. Drumond:- Como vimos, S. 
Exc. d1s~e e garantio-nos com a saa. 
palavra que a medtda, que se di~cuté, 
somente consasra uma mutila~o da - -
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rreguezilr do Pirapora, !ermo rleS. Fr&o-
cisco, que á p:11 te compon~nte do clis-
Lricto que representa. 

O r· a, se a palavra do nollre dt~potado 
110s merece to1o valor e consideração, 
su a casa _e,te a1.1no tem adol'tado, a 
•·espoilo de m~olidas do e . tatistica, co-
1110 ultima pa!avra, a opinião dos de-
putados residentes na~ r~~pectivas zo-
nas, e se, em contraposição â palavra 
rln uo~so ill ust r·e collega, oi·• f orlo 
apre:enLada~ r~õ u o 110111 documentos 
cunvincentes, cumo, sevar!Uld••·nos da 
norma que até hoje temos sug11ido, ha-
''emos de contr ar:ar os intuito~ do nos· 
so collega 1 (Apoiados) . 

O Sr. Olegarto:-Quul é a opioilo 
!lo reure.entaute du muu11iipio desfal-
ca•lo f 

O Sr. Lemo;:- E' contrari&, eu ga-
rantu. 

O Sr. Drumonà:- O município des-
ratcado pertence a11 dist ricto que S. 
Exc. repr~sen ta. 

E, Sr4., se acaso esta medrda vai de 
enc1rntro aos iutorcs;es do illustre re-
.,r .. seutaute do município de Paracatú, 
seus nobres deputados uAo nus pud~m 
atfi11nar dofimt•vamcntu que ex~>tew 
c}ou~ ribeir .Js do mesmo uome no terri-
toríu a que se reft~re o p;ujccto; qual o 
pJr•gu que ba em aJopLar-se ac~ual
ulsnte a propusiçâo? Nenhum, po•que 
pós t~1Ms o remedto em uos~as mlos; 
se com effuito esta modida for attuuta• 
turia do~ Jireitos deose d1.stricto, que 
devem ser sagrados, no anno seguinte 
pJJeremos nulllticar este actu da a.s-
~~~•nbl ea, porque a uossa missão aqut é 
1Ur smo tlsta : t emediar os males u in-
cuuveuaentes proceduntP.S ele no3Sas de-
liberações. que furem contrarias aoa 
inlOfi.Hi~ do povo. Se para o anuo se 
dOIIIOIISLrar que a medida afft!cla u mu-
nicipiu da Paracatú, desde ja duclaro 
IJU~ toe apartarei da~ vistas llo 1llustre 
dt!puta1lo e secunJarei com o meu vutJ 
os •rn•uediatos represt>ntantes d..ste dis-
.ncto. (Apoiados). 

Em q uu nto, pu rem, a q ucst.ào se achar 
ne;tu confuoâo e à~ raoões, para m1m 
Ír11cas , apresentadas pelos li lustres im-
puguadores do proiectu, se cuntrapuzur 
11 !Jllluvra elo nubt•e deputudu e o cunhe; 
cimcuto que ~. Exc. deve ler do s~<u 
dlstrh;lu, 1:u não poderoi deixar de dar-
lhe o meu pequeno apoio, sentindo apar-
tur-me por esta vez dos meus dlustres 
collegas, cujas luzos sou o primetro a 
r .. couhecer. (Muito bem). 

Ni11s~eut mais pedindo a palavra, en· 

cerru-s4l a di~ussto ê 1 procedendo-se.! . 
votaçlo,é rejeitado o parecer pelot 2f3. 

Orçamento provincial. 
Entra em 2. • discu~Sio o art. 6• do 

p~ojocto n. 288, do .orçamento provin-
cial. 

O 8r. Manoe l Fulge oclot 
(NAo temos o seu discurso): 

O 8 r. Mlràoda Rlbelrot-
Tnz·mll à tribunn o me1mo pensamen-
to que animou c nobre deputado, meu 
diguu cumpsnheiro de bancada, que 
acaba de sentar-se. · 

Cumo clle,nao posso deixar de abun-
dar nas mesmas consideraçõds feitas 
sobre o assumpto do n.' 2 do art. 6. •, 
quo diz respeito à re vogaçlo das leis 
de conces~ões dd lrJterias. 

Sr. presidente, n4o vindo, seja dito 
quanto antes, empenhar esforço3, que-
br<~ r lança~ em defell:a da inst ituiçl o 
das loterias, J•rt!occupa'-me neste mo-
:nent·J a caúsa da boneftcencia publica, 
a causa dus aux lios aos e~tabeleci
meutus p:o~, ã.s mattizes e igrejas de 
nossa proviuc•a, arruinadas pela acçao 
do tempo uu dos accidentes imprnia-
tos. (Muito bem). 

Srs., à semulhança do que temos vill" 
to ne~la sessao, viu -se ato dia o legis-
l Jdor diante de innumeras represeuta-
ç~os. de q uasi todvs os ponto~ da pro· 
vtnc1a, em que os povos delta solicita• 
v!l•J uuxilim; para manutenção dos 
~eus odabelecirnentos pios e para sat:s-
Caç<lu de outras aspirações que a cao i-
dado chri~tâ crea. 

Puis bem, para acudir a essas neces-
sidades,occorreo ao. legislador mineiro 
a decretação das loterias e isto foi fei-
~· •. exem~lo do quo s~ deo nas pro-
vtnctas de ;:,. Paulo e R1o de Janeiro. 

Ora, Sr. presidente, deparo agoril. 
com esta disp~siç.«o n~ prOJecto do or-
ça•~en~ • provm01al, extJUguindo as lo, 
tunas Ja decretadas na província. 

E 'l ta medida, seja-me licito dizer. 
é lilba todo ou de um puro capricho d~ 
mumeuto ou de um excesso de morali-
dade, mais ostentosa do que verdadei-
ra em um paiz como o nosso, onde u 
lutt~rias remao nas província' mais. 
udiaotadas e na epucha de hoje, em que 
os mulas resultantes das lotel'las siW 
mu•s ímaginario~ do que reaea (apoia· 
dos). 

Accresce ainda que a disposição do 
projeclo a que me refiro vc: w feror 
uma expectaLiva de direito, el.puc\a· 
tiva respe•tavol d'aquelles que, fia-
dos na promes;sado lesiw~ador, usu~: 



diO •" .C0IÚIO um dia' com OS recursos 
que , 1\let h lO de proporcionar u lo· 
terias. (Apoiados). . 

Demaia, a medida é de todo ponto 
úuuil, pois que nada adianta quanto 
ao tm que .18 tem eal vista, a ex -
t in.çç&o .da• luler iaa. 

~~~~ q1l&Dto uma lei reral DIP ror 
promulgada, proh.bindo em todo impe· 
rio a !lboliç&~ d&1iostit.uiQ4o das lete• 
riu, 81W terlo aempnl cono em, DO•· 
aa 1 proYiDcia, !'Oi• DJ.o 11 .. m.eio de ae 
em~rgar a eotr~ ·,doi aeos bilhetes. 
(A~). 

Por ~~• considerações, oiO poaw 
detxar d..e totar contra o ar t. 6 o. 2. 
(Muàtq,~) •. 

O fitr.~. litllwe•tré •Ferraz•-
Sr. p~lfente, oiO noho dilcutir o 
ot~IJlento, nem tempouoo me ocoopar 
corp' u obsena~. produ&idu pelos 
meoalU>brr• collegu que aoablu de 
fall~r ; o meo intuito, Yiodo à tribun&>, 
ê a~DM olferecer 9JD additiYo, que 
ju•ijQ~rei em poucu palavru e~~ 
é concebido nus aegulotea termos (lt). 

Oomo V. Exc. sabe, Sr. presidente, 
a ooas& YAfta p.roYipcia é dhidida 
apeoa, em aeia diatnctua, compreheo· 
den4o . 4da um delles um territorio 
lmmenso, que dUBcil~eote pode ~er 
percorrjdo pelo respechYO eogeohell'o 
durante o r.noo. 

Resulta dlst~ que grande numero de 
obraa YoJadas por esta assemblea deixa 
de tér execuçlo, pela falta de orça-
mentos, que o l o poderio em temp) ser 
fei\(la pelo engenheiro. 

Si Isto ae dá quando aa trata de or· 
çar as obras do districto, o mesmo 
acontece em relação ao exame que o 
engenheiro tem de fazer par& a S'oa 
aceitaça9.ou nlo 

Si eu quizesse exami~r todos os 
dist rictos, passar em rev1sta as obras 
para elÍe1 vo,tadas e que por. essa r~o 
olo têm sido feitas, provaria á sacie• 
dade o m® asaer fo; mas olo o farei, 
porque o~· qu~:~ro tomar ~oito tempo 
á assàml1lea. Me occupare• apeou do 
3.•,dáquelle /lU& conheço mais du pertll. 
Este distric~ comprehende uma area 
de grande exteDJAo, que da margem 
~uerda do R10 Grande, com pequena 
eÍtcluslo de terr llorio, vai se limitar 
coai u prvvinciu do Rio de Janeiro e 
S. Paulo. Pa ra rliverau cbr' s delle 
tem e3ta assemblea, por iniciativa mi-
nha e de outros collegu, que infeliz-
mente oiO têm hoje aasento nesta casa, 
lotado fundos no or:çameoto;entretanto, 
JI~O teiJI sido fC~S.ivel. a aua rea lisaçlo, 
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por falta do ~o beiro, que nlo tem 
mesmo tempo pafa IiercJrrer esse dis-
trícto, afim de examinar e orÇar as 
obras, que devem oelle ser feitas, e exe-
cutar outrôs trabalhos a que é obr!-
gado pelo regulamento de obras pu· 
blicu. 

Para pronr o que acabq de dizer, 
apontarei as importaJltisa mea estl'adas 
do Pi.oú e ltaj ubà, que ha muitos ao-
nos jazem abandonadas, apeiar de mi-
nhas reclamações, feit.ãa tanto desta 
tribuna, como· fora della. Para os 
coocertós e reparos de que p1·ecisio ha 
muito tem pó esst' estradu, a asaem-
blt a votou duraotedous exercic101 sum-
mu nf.ll pequenas fJ que, ai hoovessem 
ai$ló ~JDI!r&glldaa. nea~ obru ,lilo teria 
eu occaailo hoje dé estar fallando oeste 
USll.IDpto e gr aodesprejuiaoster-se-h.IIO 
eviWlo. A falta de eogeolieiro que 
or~ue e<~~as obras· e instasse com o go-
nruo para a sua realÍl!açlo é a callsa 
de estar o povo.aolfreodo prejuiws e 
puaaodo por esliiS estradas ou, antes, 
caminhos, em muitos p,ootos dos quaes 
o tranai 10 é até perigo.~o. 

Sr. presidente, parece que esse dls-
trict;o é mais Jufelíz do que os outros; 
quasi nunca t~m engenheiro ou, qu.ao-
do , tem, este se acha fora da província 
com licançá. 

Alllda agora 'está elle vago, por tel-o 
detxado um engenheiro para all l no· 
meado ha menos de dous mezes. Esta 
falta ou auseocia do protlsslooal tem 
l ruido grandes prejuízos para o sul 
da prov1ncia, cuja responsabilidade· de-
clino de mim. 

Cumpre que a casa occôrra a 81!se mal; 
e. si entender que o meu additívo pre-
enche os ftns a que é destinado, ap-
prove·o. Eu creio que elle encerra em 
el uma medida muho salutar e que re-
moverá os ioconYeoieotes apontados. 

Desde que um districto se ache sem 
eog9.nheiro ou dasde que este 010 pos· 
sa acudir de prompto a todas as obras 
urgentes em pontos oppostos e distantes 
um do outro, segue-se que a obra nlo 
se fará pela falta de orçamento. E' Isto 
que procuro sanar, dispondo no me11 
addl tlvo que as camaras mnoícipaos 
substituirão · os engenheiros de .!istric-
to em todas as suas faltas, Impedimen-
tos ou auseocia. (Multo bem). 

E' lido e approvado o seguiote-
.Addittvo n. 15. 

Na falta, aoseocia ou lmpedímetito 
dos engenheiros de díst rícto, do compe-
tentes as camaras muoicipaes respecti-
vas para sub~tituíl-os em todas as auas 
toocções. · . , 

Sala das sessões, 20 de Outubro de 
1882.-s. frw· 
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O 8r. Drumun4J - Sr. presidente, 

venho em nome da 1:• commiul o de 
fazenda npor aos nobres deputados, •·o-
•hlen~ um em' Juiz de Fora e outro 
em Riu Pardo, os mottvos qua assistem 
panl' que nlu pas:~a acettar • • ldeu tle 
U o 111 u~trlldo~ collegas. 

A cotomill:llo, Srs., contemplando no 
pr.>jecto de orçamento a tlbpuslçlo qne 
revoga todas u lets concernentes A con· 
cesslo Je loterias votadas par esta casa 
para obras provloclaes e muniolpaes.tn-
sptrou-se em motivos de 11lta cranscen· 
denoia para razel-o. 

A commisslo acreditou, Srs., que ·as 
loter ias consCttuew um jogo perolc10so, 
cujos ell't~itos slu sempr11 f•taes (apota· 
dos). 

V. Exc. sabe, Sr. presidente, e os 
illustrado~ impuguadurt~s desta medi-
da propll8b pelll commiasãu uao tle:s-
couhect~m . quo muitoj lllles de famiiill 
privau-se do ne~río, llté mesmo 
para ~ua alimentuçã.o e de sua~ fa mt-
l!IAS, para pude r11w adquirir a lguu• 
bilhe~ de loteria em cadll euracçlo 
(apoiaclos). lmpen:fadamt.ute assiui pru-
u.:dem, levadus pala st~ducç.o dll f<>r· 
t u na, que O<>per•m de um dill para 
ou tro obter . 

O Sr. Tocantans :- 0 argumento 
proCtJder ia, si a m~dhla fosse gur.ll. 

O Sr . .Drumond:-~i nao podem ... ti 
tomar uma medida geral, meu cull~~ga, 
pvrquo n:lo podemus invadir eaphera 
a ll1111a, façamos aquiHo que nos com-
pete, d1fficuhemoj ao . t.uen~, ja que 
11xtiuguir uao é.puss1vul, !ISSO jugo iw· 
moral (apoiados), es:sa causa da r utna 
de lllUÍI4 gente; llquemos com as noJsas 
cousciencias tranq uillaa, procurando 
utancar a$ lagrirua:s a multas fawt-
hua, cujoJ cbefee, reve"ido~ da opu-
lencia hoje, fasciuadoa pelo j1•go, da 
uwa ve~ p~ra sempre tteixao seo:s fi-
lho~ na pt~uuria(apoiaclos). 

Si os r•cos nao devem jogar, menos o 
podem fazeroM pobres,porque a pobreza, 
dumiuada por essa esperança, que eó 
p :rece com a morte da vessoa, corre 
au·u da riq ue~a . perseguindo a sorte, 
etm se l embrar que ulla é voluvel 
em scos amords (apoiados). 

Eu bem sei, Srs. , que motivos lou-
vaveis inspira rão o nosso legislador de 
entilo para consagrar em noss:ts colec· 
çlles es~as concos-ões de loteria~, quo 
nós hoje pretendemos extingu1r; elle 
teve pur fim auxi l.ar d:versas obras 
ela província. 

M:&s, Srs , pergunto eu: esse intento 
do leg•slador de eutao !oi realisado ou 
OlltisCeitu1 eg9asobras fQrlo auxílía'.last 

1 Qoantas loterias Um-se e1trahid•1 na 
província de Min01, Sr.. f Nenhuma. 

Si, pois, essas in numeras concessllea 
nlo têm serviJo teulo para a ogmeotat· 
o Yolume de nosas leis • . si tAm sido 
letra morta, ~i nlo ha um plano ainda 
P.a ra extracção de loter •ae, qual o mo-
t iVO que actua para que conservemos 
eSSils leis 1 

Vamos, ~ rs., compar~tr os boneficios 
q~e podem trazer as loterias A pro-
Ylncla com os males que 1,odem deUas 
r esul tar para a populaçs.o, e veremos 
que e:stes a4o maiores que aquelles. V o· 
lando a auppresstlo das loter1as teremos 
levan~ado o principio .da econo~ia, q,ue 
tem s1do despresado m tei ramente; se-
remos abençl)&dos pelas familias, que 
encontrarão em nós verdadeiros .sus-
teutaculos do seus direitos, de seu . fu-
tu ro; teremes lançado eFte cor reotivo 
correotivo que. devo ser applaudido: 
porque, nenhum de nós quererA que 
por falta de .utenolo desta casa, po; 
fa lto da dev1da coragem, sacriftq uem011 
m1lhares de pessoas,que se illutlem com 
o~ encanto~ do jogo, que tó traz peuu-
r1as ~ h·JrrorG~J! (Apoiado~).' 

Fettas estas COndidera~ aue es-
peN que os nobres deputadolaceitarao 
na •n~nÇ4o em que 1\8 faço, pa111o a 
aprec1~tr as observaç<Jes que Corao vro-
duzi·l~s pelo nobre deputado resid81lte 
em lt1o Pardu. • 

Disse S. Exc~ que o.lo concorreria 
com o seu. voto, o que lastimamos 
pa:a que ytogasse a disposição do art: 
6. do prOJeC~u de orçamento, porque 
nllo que~ asstm ag~t·avar a pos'ç!o do 
cont nbu1nte, qt:e Ja 4 por demais one-
l'OS.l. 

S•·s, o meu collega, oordato ..:omo é 
a muo.te tla província, como folgo de r;_ 
conhecei-o, que acima de tudo deve 
c?llocar a SUil prosperidade e eng raode-
ctmento, n:lo oegar·à A commissAo de fa-
zenda .o s~u vuto para que traoai te 
esta d1~postção, desde que existem mo• 
t•v.ils uuporio; os e ulutares, que a 
gu1~trão na confecçao do orçlloento 
quer si o considere em g lobo, quer e~ 
cada ~ma . das suas partes. 

Eu J.a d1sae que equitativo e justo é 
que a tmposiQão se real ise a respeito 
d~s mdustrias e proftss<Je~ nas suas Ya• 
rtas e ~ult•plas maoifestaçilo~s. Eu as-
&lgnalet um Cacto, para o qual chamo 
a 11.Heoçao da casa: ser ia doloruso que 
ex ,gissemos um €Ó imposto do iudlvidun 
que, ao mesmo tempo, fosse nego~:•aukl, 
p1ntor, photogravho,porque um so indi· 
v iduo pode dedicar-~o a divQrsaa ~~r~~ 



fls~• o de cada uma dellas auferir ' 
l ucro•. (Apoiados). 

Seria doloro~ e injusto que nlo se 
coba·aue do individuo nesseeuo o im-
posto corroapond.-ote a cada uma das 
proii.HG~ por alio' eiercidas e apODa$ 
10 lbe oxigisaa u'n post\1 igual aquelle 
que tem de p•tgar o negociante, que 
exerce só essa proliSSio, da qlfal rettra 
pequeno · lucro, porque, displlndo de 
poucos capit11e3, n!lo pode al11rgar suas 
transacçõo:~ o uem exeroítar a ~ua ln-
dustria e actividade por diversos mo• 
dos. (Apoia<Jo.t). 

IJeaoaia, a comruiss!lo declara positi· 
vamente que DAo pode prescindir desta 
dispo»ição. Si oa nobres deputados n!lo 
a adaptarem, ter4o concorrido para a 
desorgailisaçlo 'da estrnctura do orça-
mento. 

O Sr. M . Fulgencio:- NGs n!lo con• 
corremos para despezas inuteis; por 
isso 'OIIo desorganisamos o orçamento. 

O Sr. Drut~W"d:-Nós orglinisamos 
a receita para o exercício t u L aro, con-
tando que seria acei La es~ disposiç4o 
do orçamento; mas, si ·a casa, lt~vada 
pelas 'considérações do nobre deputado, 
negar- uQs o seu auxilio o fizer ba· 
qut~ar esta d:sposi9Ao, o resultado ~era 
um enorme .deficit no orçamento, é a 
admloi$traçao ficara imposstbilitada de 
prover á despeza publica tal qual Coi 
lixada. (Apoiados). 

As nossas oircumstancias, pois, !lo 
criticas, nos achamoJ collocadlls em 
dilf!culdades. 

Oa a casa ha de secundar as vistas 
da comrnisslo, adoptaudo esta dispo~t
çílo, conseruodo assim o equillbrio do 
orç11mento, ou eotao, si rejeit.il-a, tei'-
nos-ha Feadu inteiramente a acç!lo e 
manietado os braços. Então ollo sere-
mos nós os respotlsaveis ·pelo desequi-
l íbrio do orçamento, que se ha de ma-
nifestar. (:Apoiados). 

Portanlo,nao pode esta medida deixar 
de ser aceita pela assemblea, que se 
deve in•plrar no patrioti.smo e dota~ a 
administraç!lo dos metos necessartos 
para ~atl~façlo dos ~er.viçn~ pub~icos. 
Si o Dílo fizer, lera meottdoásua mtss!lo. 
B~m sei que violenta o coraçllo, que 

é sempre propenso aos sentrmootos goJ-
nerosos o largos, a apresent. çao de uma 
ou outra medtda que possa ser iu ter-
prelatla como uru gravame; mas o povo 
nau vode se queixar, d.esde que a de$pl · 
za que su fixa é tamb.m para a satts-
í~çau de certas vantagens que se lhe 
concedem. Nóv elevamos a despeza, mas 
o fuerooa OOJD bons fundamentos: para 

disseminar a instrncç!o publicà, fueo. 
do apparecer a luz em diverso~ recantos 
da pt·oviu'cia, ondtl a instrucç4o ai o da é 
negattva. Nó~ queremos elevar o àlvel 
antellectaal de·nossos concidadaos, que-
remos proporcionar -lhes · pos.içto mais 
elevada e eligna na sociedade j quere-
mos garantir a segurança indivtdual, 
a ordero publica, a ·manuteoÇao de di-
rei tos sagrados e ràapei'taveís; e tudo 
i~so nao pudemo~ Cazer, sem que a as-
sem blea nos dê os meios, e es't.es !filO as 
medidcls propostas pela oommlssllo. 
(Apoiado! ; muito bem). 

::ii o illost t'8 deputado demonstrasse 
que a contribuiçao exizrda do povo eru 
desbaratada em verdadeiras sinecuras 

• • • torta rasdo em sua tmpugnaçao ; mas, 
de:sde que o fim é o til e beaell.co, S. 
Exc. nao pode trepidar um ~ó momen-
to ern pràdar-nos o seu a llxilio. 

Tenho, tanto qua.oto permittirlo mi-
nbus forças, exposto os motivos pon-
dero>o! que levar4o a commissllo a 
cun,ignar no projectO de orçamento 
esta dtsposíçao' re'vógatoria d'a tabella 
A, ben; como do regulamento o. '95, e 
vou senti\~· me, e$perandô que a casa, 
compenettada de~sas r<~sõeà. susloote a 
ideu da êçmmissâo. concorrendo assim 
para que 'a administraç!lo tenha meios 
para ~atisfazer a despeza fixada, mao-
teudo·se, eutretaoto, o equilíbrio do 
.>rça.rnento. (M uu~ bem ; muito bem). 

Naoguem m_ais pedindo a palavra, en-
cerra-se a d1scuss!o e é approvado o 
art. 6. • 

E' igualmente approvado , art. 7. • 
Entra em di~cussao o art. 8. • 
Silo apoiadas e entrilo coojunctnmento 

em discussão as seguintes emendas. N. I. .. 
No art. 8.•, depois d .. palavra-com 

a-diga-se-conserva9âo da-e o mais 
como no ar t. 

Sala das sessões, 20 de Outubro de 
1882.- Manoel Fulgencio. 

N. ~-
No art. 8.•, oade se lê-é feita a 

juiz11 do governo-diga-se:-ll.caa juizo 
do goveruo. 

Sala das sessões, 20 de Outubro de 
188~.-J. P . Xavier da Veiga. 

Encerrada a discusslo o procedendo· 
se n voU!Çllo, é approvado o art. M·• 
com a~ emendas. 

Entra em discussa:o o art. 9. • 
O S1·. Tocattlins declara que, tra-

tando um dos os. deste art. da sup. 
press!lo du aulas avulsas de instruc. 
çlto secundaria, e regendo S. Exc. uma 
des~as cadeiras, retira-se da sala, .por 



se j!llg~ ~~P~i&c!.. para ~(\lar parte 
n.'t ' m•çã'!~ '(~~ bem}. o ..... ~vcrlaoo ~e ne-

nde :- Sr. pre•ideotO, pedi a· pa· 
·r-~ pâra õll'erecer uma 8JIItnda ao o. 
do art."9.•, qu,e tiupprim~,os lugares 
biblioÍhel:ariu~ nas cidades de S.Jollo 

~'EJ :Rey, éampanha e Ditmaotíoa. 
Julgo que ê odio~ a excepçt.o qu.e se 

estabelece em fat(\r da btbliothec~ da 
capital (apoiaclo.s), que pode aêr confia-
da, da m~»ma forma, a camara muni-
cipal respectih. 

Anim pen'sando, vou oft'erl!cer UIJla 
emenda, que (az' desapj)&recer o od1ôso 
da" tli; posiÇl ô. • . 
· Oll'ereço ~ambe'~ um additil'o para 

sê r' collúcàd() onde convier. 
E' apoiádt'e entra c:>njuncta'llente 

8'tll d1scuãslo a seguínto-
B~da. 

N. 1. 
Depois da palavra - Diall!autin!l -

accre:~cente-àe - e da capi ta f.-S,Ve~ 
rian? ci'ê.'R~epd~. . 

O &r. ~aooe I Fu.geocJ.o: 
.:....{NAÓ temo~ o seú' discur~o). 

E' àpôiadá' t enfra conjunctamente 
em' di~cuas'ao a segu(nte emend~. 

No final do n. 3. • do art. 9. • accres· 
cente-se:- destes professor~» poderio 
ser ar.s'enbdos, com ordenado propor-
Ciona , os que contarem mais de 15 
aon•·t de serviço. 

Sa'la dos seãslles, 20 de Outu~ro de 
l 882: ..!...Manóe~ Fulgencio, Teia:eir" 
da Motta. · 

O &r. Drumond:-Sr. presi-
dente, o nobre deputado que acaba 
de {aliar · co ri beco q uaes os mo ti vos que 
teve a commi~o para a supjrea$AO 
das éadeiras avul"sasde latim e Crao-
cf'z; repe.til-os é oc~oso. 

A o.:ommis~~o , p,orem, attendendo as 
raslles que S. Exc. acaba de ap\'esen-
tar a respeito d?,s direitos ad,quiri~os 
tio alguns profe~sor~s, por meu mterm.e· 
dio declara que acetta a sua emenda. 

A respeito do additiTO por S. Exc. 
tambem apr~entado, qull ha de ter 
discussllo po~terior, a commissao re· 
serva-se para externar a sua opinilo 
opporl u namen te. 

Mando à mesa, Sr. presidente, os 
seguintes additivos, por parte da com-
miu4o'. '(U). 

Sao hdos os seguintes additivos -
N. 16. 

Da verba para obras publicas da 
lói de orçamento VIgente deduzirá o 
presicteote da província a quantia de 
~000,, ~ne entre~arâ â camara mu-

niclpal de. a. J.,Ao d'F:t~twy eom appli~ 
c:aç:lo e$pecial â illumlua~ publica 
no exerciciv corrpote~ · 
~la c\e,a sess!Jàa, 20 de Ouwhru de 

1882.-S,e.oeriano d~. IUIIfMÜ• 
~. 17. . ' .• 

Para ser coll~do oud,e • conTier. 
Art. O exame vago, permittido pelo 

,rt. 109 do regulamento n. 84 de 21 
de Maçço de ~819, poderâ ~er. feito em 
qual11uer e}l9ca ·e perante qual~D&f 
das escól~ oo.rmaea da provillcia e 
d911de ja. . 

Sala das ses>ões, 20 de Ülltu.bro de 
1882.-M. Fulg~fJ •. Sales l!eir.eoto. 

N. 18. 
O[et;ej:e~os como,. addítiTO ao pro-. 

j ecto n. 2133 -o d~ ú. ~. 
Salâ da11 seasõee, , 20 de Ou.hbro de 

1882.-Drumond, H. Sales. 
1'\. 19 • . 

0 e&(4 minejro Yeod:do na (li'QTÍOCÍ& 
é iseo~. do pagamen.to de impoeto de 
exporbç4_o, ajntla qu•ndo te.nha de 
sabir da : provin;cia para n~ ent,..t 
de noyo. . s. R. S.ala dl.!l SI»SIJIISI 20 de ou~ 
tubro de 1882.-Drumond, IL. Sqlu, 
Paia:Jo. 

N~ 20. . 
O goTerno da prõnncia, de accordo 

com o ministro da agricultura, QOllo~ 
carâ na estaçlo central da estrada de 
ferro n: Pedro li um empregado dà 
directori'- da iaze11da para dscali-ar 
a,, notas êle · expediç«o doa g~perQS des-
pachados para a província e guias dos 
gen(lros exportados, que por allí traoai· 
tuem. 

Este empregado, alem de ~us Yeo-
cimeotoa acluaes, terâ maia uma g~a-, 
t ificaçlo ,que reunida âquelles nlo 
exceda de 3:000$. rs. 

Sala dos sessões, 20 de Outubro de 
1882.-H. Sales, Dt-umonà, Paia:ao. 

O 8r. Sllveatre 11\~r.raz:
Sr. presidente, pedi a ~lana para ·or-
ferecer uma sub-emenda a emenda que 
acabu de ser apresentada pelo oobro d~ 
pulado o Sr. .M. Fulgencio, para que, 
em vez de 15 aonos, diga·se 5. 

Sr. presid~nte, nlo "i porque o pro-
fessor Titalicio, pelo facto d11 c:ontar, l5 
annos ,de e~ercicio do magisterio, deve 
ter mais direito à nossa equidade .para 
ser aposentado do que o que conta 5, 
q uandQ se t rata· da suppre$$10 de suas 
cadeiras, embora disponha o artigo em 
di6cusslo que todoa eases profe~sore~~
iriQ reger cadeir:ae de instr.ucç.lv p1·i· 
maria do 2 • grao. 

As provas de babilítaçlo ROrliue 



pataarlo alo as mes.nas, teem as-mes-
mas garantias, segundo o regu lam~tnto 
de iu$Lru.:çil" publica; nau é ju.sto, 
port.1nto, que SJmolnte este3 pOS$&0 St!r 
pr.,judicadu$ ou que aquelle$ aejl11 os 
uuíco:1 cuj•1s d re.toa fiquem ~lllvuguar· 
dadoa. · . 

Conheço :~lguos pr<>fessore~ de aulas 
avul~s quo, ~i pas.ar o arugo euí d•:s-
cu:ISAo, bOJm como, a e meu da ·do nobrd 
dopu~allo, sull'rdrAu uma "pec1e de de-
miado, pJrderAo . uas cadl!iras, llcarao 
prdjud1oadus, se:o que para i:lllo de~âl 
cau:sa, aumente purqu11, apeaar de nta· 
licios, nAO tAm OI 16 &11110:1 dd ex~tr.:i· 
cio do magiatl!l'lo, quaudo uau '" pUdlf-
rem ausenta•· uu mudur para .ra•u re-
ger as cadeiras que lhtiS lorem designa· 
das plflo gonrnu. 1 -

O Sr. X . da Veiga:- Segundo a lei, 
o exercício de 5 annus nad dâ direi~u a 
aposuntalloria. : 

O Sr. S . Ferraz:- D.> mesmo m.odo 
que nao dâ dire.tu &•I del5lltlno•.~•wo 
no caao de moll!stla, que impvlflblhljl o 
exercício do magl.tei'IO; 1Jypulh8118 esta 
que uao se dá uo c1uu veheute. 

Nestas conJ1Ç(Iu, a as:;emblea pratica 
um acto de equ•da.Je e jualiça d~~e 
que faculte ao professul' -qui! uver., ou 
mais annos do serv1ço a OJI\iâU pél& ape-
aentadoria ou pela cadtura ue. iguada 
para udla proC~:~illr liS respeeuv~ ma· 
terias. . d' 1 • 

Eu!ro oa professores preJU 1cauos, 11 
ae derem esw carcum:~l<lu.:alll!, eucuutro 
o meo •líetiucto amtgu, o :Sr. Am~~oro 
Culos Nogueira, que houro~ uma ~
deira nesta &S:I81Dbla duran~e u1u bteu-
nio pr;:stando tmport~~onL&$ ~ervaços á 
pro'vlocaa, e á quem ~~~~íto duve a& c~~ousa 
da ins(rucçAo publu:a, á qual tem·ae 
dddicado como a um veadadooru ~c..r
d JCIO qu11r en~inaudu em su~~o cad111ra a 
aaos diec•pulos o wuitu quu aab11, qu .. r 
a inda oluc1dando di.vt~roua que~ .().,s uu 
columnaa dd leU Jorual, u B~pen
d ano, t ra&nsmitlludu d.,ate tuullu uv· 
Je. e cunh~cimeutos do muilue e Vll· 
riudos as.umptos, de que o p<> vo oao 
deve ignorar. 

p .,1, bem, tao distin~to e pre~ta.nte 
cidallao serã um dos preJud1011.dos, vutu 
qqe, estou cerlo, olu d.etx~~orá ~ lugar 
de sua residencla, onde desempuuhl' 
uma honro•• e dupli~e tllr.,fa&, o col·' 
legio e 0 jornal , p~~ora to_war CuDta da 
cadeira que lhe fur destguada. 

A Iom destas con. ideraliôes, •ccre.'ce 
que 11 despe%~ ~010 1aes a~o!lduta&do_
rias serâ iostgnaUcante, pultLUe &asa 
çlasse é pequena e pequenóe serao 

••• 
os Yencimentos que perceber&o depois 
de a pose o tados. 

'E' ju;ío e 'equitativo 'qlte ' profes-
sores como este D.lo fiquem prejudi-
cádus; elles devem ter, uma ~ez que 
a aasemblea quer aupprimir •luas ca-
deiras, •a.haguurJaoaos os seo:l ··dtrei-
tos, e fui e6ta a raslo qa& Cet. lenn· 
t:Lr-mll pua offer·ecer asub-etneu•ta que 
envio a mesa. ' 

.E' apoi~d~ e ent ra corijunctamuÍl~. 
em d isl!u ~sao a sogulntt~-

Sub emenda â emenda d.o Sr. Manoel 
Fulgencio. ; 

Em nz d11 15, diga-se 5 auoos. 
• Sala das llessõ ''· ~ de .Ou~ubro de 

18:s2.- S. Ferra:s. 
Niuguem maia pedindo a palavra, 

encerra-se a di~cu.~~lo e ê appl·oyado 
o art. 9. · 

Seguindo-se a votaoao das emeoifà's, 
s·\o approYuda a da u. 2 e rej11hadas 
a de n. 1 e a sub-emenda ao Sr. Fer-
raz 

Enlra em diseuseao o ar t. 10 • • 
. li:' l1da e entra .cunjuoctamenie em 

di~çus,ao a seguinte-
Emtndo. I . .. 

N. 2. 
Ao art. 10 § 2.•. • • 
Substhutto-sa u palavras-com vell"-

êím.:nto~ iguaes aos do porteiro da es-
cola oormai- Pf>hueguintes-éom Yen-
ciment 1 de 500$000 reis. 

Sa la dli~ ~e~SõéS, 20 de Outubro de 
1882.-D,·umond, Paia;4o, H . Saltt. 

E' a polad11 e entra coojD.n.clalllllnte 
em discussao a aeguinte-

N. 3. 
Ao art. 1 O accrescente-ae: 
N. 3. Fica tambe•o crea<lo o labo-

ratorio phMmaceutico no curso do 
phannRci~~o, raYIII'ten•lo para sua ma-
nuwnçllo u qu•nt•a~ que se houverem 
de d8:1pend"r C·•m o trate.on~oto de · 
pre<ns pobre~. praças d·• corpo policial 
o urbanue,CIIl.:utlld .. a pt~lo ult•mu exer-
cício liquidado. , 

S"la da~ sossõe.s, 29 de dutubro de 
1882.- ;Vorelzsolm 

Encerr11da a discussao, é approvado 
o art. 10 com a omonda n. 2, sendo 
rejei~da a de n. 3. . . 

Entra em discuSSAil o a~t. 11. . " E' apoiada e entra conJunctameule 
em discussao a seguinte emenda. 

N. 1. 
Accrescentem-se estas palavras-e os 

do correió servente da secretaria da 
ahenlblea aos dos correios sorYentes da 
dire<:torla de fazenda. • 
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... Sala: da-s se~. 21 de Op,tubro de 
1882 -S. Ferru. 

O 8r. Honoel Fulsén~IÓ: {Nlró 
temp,s o seo discurso).· " 

A discusstlo llca adíadil pela hora. 
;!.• PAR'fE DA ORDEM DO DIA. o Sr. M. . FWgmcto requer prereren· 

cia para continuar Ja a diícusslo do 
orçamento menic1pal. . 

.A casa, .sendo con~ultada, resolve pela 
allfrmatíva . 

. continua. pois, a 2.• discusa,l[o do ~rt. s.• do projécto n. 307, dé or~mento 
municipal. · ' . 

SilO lidos e apoiados os seguintes ad· 
ditivo•. 

N. ll. 
A 's dlaposiçCJes gerae.:. 
A•hlltivo. A cama&·a m·unicipal de 

l!farianaa .pagara ao escrlvao do jury 
do mun,lç)plll orna grat&llcaçlo men-
sal de a:J$3:33, deduz~da da vét·ba-o~ras 
publl~s-:- do respectivo orçamento. 

Sala das sessões, 20 de Outubro de 
1882.-H. Satu. 

' N.l2. 
Fica a camara municivàl de Sabará' 

autori~dà a contrllhi r 'um·emprestimo 
, até" á qulu1'tia de6:000$000;ajuro nlo ex-

cildente de9%, vara tanlllillllçt.o t1'agua 
pota vel da ruesma cidadl\, devendo e< te 
e.nprestimo ser amortiaado pelo menos 
á rasllo de 4% ao·anno. 

Sala das sessões, 20 de Outubro de 
l8t!2.-;l'. da Moita, R. Franco. 

· N. 13· · ' 
. Para aer collocado ond~ convier. 

Fica autoria .da a camara muuicipal 
da c;idade de Lavra~ a· receber · como 
réoda sqa 81 taxas ~elo tr~_nsito de 
passag'!i ros e anima~• na ponte . ~obr·e 
o r io Grande, pro:~:1ma ao arrmal da 
P11nte Nova; conforme a tltbella que 
for approvada pelo goveruo, obrigan· 
do-se a mesma camara pelos concertos 
e conservaçau d'llquella poute. 

Fica supprimido o im~o~to de 2$000 
eetllbelachlo nas posturas muaicrpaes 
de di'versil:s camar11s, a t1tulo de licen• 
ça so~re todo o homem que tem um 
otfLio. 

S. R. S~la daiÍ s8SsõtlS, 20 llle Outu-
bro de l8l!~.-J. P. Xav~er da Veiga. 

N. 14. · 
Para ser collocado onde convier: 
Fica a. camara municipal do Serro 

auto.risada a contrahir um emprestlmo 
até à qoHnt a, de vint.e coutus, com c> 
juro mnxrmo . de 8 % ao .. aono, com 
qu· . .!quoir estabelecimento ban.:ar1o ou 
com.qualquer purt1cul11r, para Clln,tli-
aliçiu, de ag,ua pu til v11l e. cvlloca.ça., de 
ehdanze~ na me~ma ctdude, devendo 
4jSSe emprestímu ficar págo dentro do 
rra~Q de dez annos no maximo. 

S, R. ~la :du ~· 20 de Outu• 
l!rp de 1882."71'ocanti111; · 

. . N. 15. 
Pa~ aer collocado .Y,qde.,con v, i e r. 
Fiqa a c;amara munio pàl da c,idade 

de,$. Miguel de' GuaÓhllêa ánturl•e:<~à ; .... ,_ , ~ ,r a permutar um ti!rreno de sua pruprte-
dade, adja~ute ao ,fundo de seu~. paÇó, 
por um ou_trq terreno pet·tencente a 
um particul~r, .~nrorme ~ clausulas 
em qqe convierem. · a. R. Sala das sessõee, 20 de Outu-
bro~ i882.-Tócantim~ · · · · " 

• N. 16 . 
Fiç!l a camara ~~;~ÜoiciJI&l de Pltan-

guy. ap.torlsada a ~uxihn o escrívln 
~u Jury.,do me•n~o ter:no co.m a gr&• 
ull~ça~ de 200$000, deduzida da ver-
ba~obras publ1cas-, Que serà . escri· 
ptur~JJia Clluveni~n~emente. 

S. R Sala da ~e~wes ' 20 de Outu-
bro de· 1882.-A. 'tacarias'. • 

Sl.o l!poutdJu e entrao c:pnjunetamen· 
te em d"!C,U,ISilO a~ seguiÓtes emerid'aa, ' N 1. . . . 
. Ao_§ 13 dõ ah: a.• . 

Depoil! da P*lavra-deve-áccrescen-
te-84! • e ao 1. • ta bel li lo e escrivlu do 
j~dicial da mesma cidade, Pedro Jósé 
do _E.•p: ruo San \O C)lel~s; a quantia de 
27õ$114l,de custas, d11 que lhe é igual-
lp~ilte .deYildõra. . 

!)ala. 4a" sessões, 20 de Outubro de 
188~.-Teixeira da MoUa,...;J, P. X. 
~Veiga: 

N. 2. 
Em l~s~r ae 20:000$000, diga-se 

até 4P:OOOJOOO rs. 
S: .. R.-Sala das sessões, 20 de Ou· 

t.ubro de 18~2 -;-MeneUo Pitdo. 
. O '8r. do~~ ' ulz:-Sr 'presi• 

d,ente,. ollo posso cuncorflar coq~ o im· 
pus~, predial, que 5e prete,nd~ crear no 
muntc&pio de S. Jol,o d'El-Rlli; 'eoten• 
do que elle é extremamt~ote yeut.,r io. 

Alem disso, este il_npo>to é de~igu~l, 
pnrque, s1 as casas que dao de aluguel 
60$. pagao o imposto de 1$. , outras 
ha que, pagando 2$ .• dll~, entretanto, 
500$. e mesmo 1:000$. <te aluguel. 

Pvrtanto, o imposto ~ Inteiramente 
desigual o, por isso, levánf~:~i•me para 
dec!arar que voto contra p. mesmo. · 

o 8a•. 8ever1ano de· Re. 
•endea-Sr. prt~sirleute, perden<lo a 
esper11uça de alcançar da provmcia 
t~J,dog os melhoramentos de que oe• 
cess1ta S Jvllo d'El ~y. e sobresa• 
hiu4~ eutre oulrors il. urgt~nte noces-
sida•le do~ canali~aça. , de aguà p . tal'·~! , 
julgo . consúltar os iil~re-liel daquella 
populaçlo, votando pelo S 1 • do at11 . . 



• 
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. ~···· . - ..... . 
3.• • . qu~ .au~!ÍJ& a ~oec;&iY~1 . camara 
a leY~tDtar uro empretumo, com o qud 
~· o•o IÓ àballfecer de agua 11. ci· 
d"dlf. que muito . eê r-ote oe falla 
d•~• elemento oeCGS:~Urio .á alimeuta-
ç&o e hygiene, corôo taru b.;m ' teyar por 
dtaole o ~· 4e quQ trata , tamb.lm 
tal, •u~Hisa~o; o_~(Jfo igua~"!euto ••e-1 Ctlllaria, !porque Yai evt~r que uma 
grande parte da oidade cou'i"u" iuuea-
çada de. ruiua uo tempo chuY<~to, em 
COil\leqUeooia das iouod)l~ .do rt!leiro 
que a diYide. . . 

A autcmsaçlo pa.._ cootrahir o om• 
preatimo foi pt~ditla, em .parte, pela 
c,amara de. S. J•Jio, oool••r.me ouoota 
do .eeu officio. e proposta ~ ... bra.a m~•· 

Pareoeô:i., á com •D ii!Sio q uô coto 01 •• 
meioe de. que di.opcllt aqu.•lla munici· 
palidade lhe aeria muit.• daffiotl amur-

• • • \laar o em presumo 'e pag11r 01: r"llp~-
tiYus juro•, a babrliwu lle mudo a ~ol• 
nr ·tal eomproml:!<!O . 

O Sr. J . Lwi.J:-Pode pagar com o 
exces~o da r .. a•la . . . • ,; 

o Sr. SINr.IIJftO tk Re~ende:-O .. x.· . . . 
C8SIII . V. Ex.c. tab.l que é applicado 
par11 obras publloaa e,c mu ld vê dlt or-
Çamt~o to il:emautdo pu r aq uo~lla cama:ra, 
empr8j!lo-·e IJ o •O tos e •tauto aumente 
ue.aa ur~ Qn, esta quaoti_.s, q!!" Ja 
é io~umcrettta pua. ~ ubtas d•quellu 
grao•h1 e impurtà:.to muuicipin, o.ao 
pode absolut•amente de1iar margem · 
para p~~gameuto d~< jurQS e amorttStlçlo 
do empre. timu de que se t tata ; ac-
crescend·• mais ar.tu•lto~oto o ,qu~ tum 
de dt(speo.l o:~ r a muntcip .. lt•hade com 11. 
Ulumiuaçlo publica e ur•leuatlu,de bi· 
bUothecari••. hllYttndo rii!CI•Io &>b. ~
liemotl~a duorç~inaoto p•·ovio~iat'o$ au-
x.t,ltO$ p~fa o•te• ~".rviçv$. . 

Nes~~as ounrlic;Oe~, lratando-ee. de ha-
bilttar a cama a rouuicipal P"r& 11111-
Yt~r Mte compromi•>~o e sendo oerto · 
que e lia tem daretto de cobr<~r foros, o 
que eobt·ecarregaria muito a p"pula-
ç&o • por'l ue nll.o aodao em pequt!na 
qu~tutia ; acho rou i~.l. ratuaYt~l este ai· 
yitro, q11e altas alo é novo; . poi.a que 
municip~li~~d.es b~, como,por eumv1 •, 
a d• Furmiga, em que 11e cobra e.te 
i~PP'''to sobre propriedadea, a titulo de 
aforamento. 

I 

O Sr. X. da V eiga:-E ja boun em 
toda pruYincta. 

O Sr. Se"eriano ck Ruenck:-Sr. 
prosi•lente, V. Exc. oumpreht~o.de que, 
uaundo1:se du mil a muótcip,io e da ci-
dade em que eu resido, eú •valtaría to-
i oe o~ obttaçulra 'li ue appa reçaaaem, do . . .. ... .. .. 

. ' , fot~ a cooside.rar-se desvao&aj,osa .. 
- ta 'im(!'l-içl\l: • · • . . o :si-. 1 : Luu:-E' uma imposiçlo 

mal r~tou.b•~a .. · 
O ·s,.. S1otria1to de Re.treNk:-Des· 

de que ,; povo vir . o ro~sultatl•i , da im-
p o11iç&o r&'{erten.tu em aeu ben:.ftcio, 

1 !Jrop~rCÍitni! D110·Ibe mais c:Qm~•f!liêl.tt•fea 
ua v,ula, g•rao~o. to ~be _m~ib·ll!' tio 
utoi•, ço.t!_O ~ d!! que ld trata, patrao-
ticameute acudia-á ao apP"ll<t que se 
tu.. . . , 

Alem disso, parte 4a quentia obtida 
paLt etDpre$&imo_ tem tle .ur ap1•1icada 

• para reeguarda~ a ~idad! dps 18~riveis 
ef.,i~•s . dali inuo~çOe~ o ,emb!lllr.ul·a; 
e aquelle pov\1 geuert~a>a. e oivi,isad,1, 
apree1J!odo d .. :v-ul~meo.~. a.gran~e·cr•m· 
pt•Jua~ q .. sacrl~t .. que d&l:le se exige 
e qu·e. p,I'OIIur; r:68ulta•ID!I, durailouros, 
provatt~~o.u, utors, ~r ce_rtu, fl!!!' oao 

· b~& de rtoc ·ber uu.l 68ta m"•li•la. , 
IJ Sr.. ~X~ da. Veiga_:-E.o pp~re de-

puta,tlo Dl·• c ·D@a. ,na camara. munici• 
pai ole S: Jo.luf E' uma aimple• a!ltori· 
S!IC}AQ, de que ella DA\),~ utrltsará, , si 
julgar Ot~va . ' , 

. U Sr,. Zacariai:-.-Nesae ~ao •. a im· 
p.}Ãiça.:. ol~v-' ~o~.l. tu'lt ar á ~· d .de. 

O Sr. $et~tri4no d1 Ruende:-Nlo 
C.aç.> essa rcstrtéÇAu, por~ue Ô ltUpu•to 
~·à ap.,ltcado ' "Dto p11ra as obr&ll fia 
crdu•le, como p ~>~~ rillrtn!lnte .para as 
de to;lo .o muoi'lipío. . . 

Nl) .llntil olo § 1.• acha·!<& coo.•ign&tio 
o seguao.Ce:-e d!Jpotl empa-egllr-~ba 
011 r;pforma do cdç_llmento das ruu e 
outfª' •·br"s publtca.~. . . 
. O Sr X .· da Veipa:-Pode aecres-

ce.ntar:-•lo muutc(1.u.o •. 
O 'sr. Se.~riano cfe Rumu:-O~e

reo .. rei . uma eme~t~lll n8.•1!4t ~M~DLi•lu. 
O Sr. J . .Lui.z:-Aio~a u-im. voto 

contr.>~. . 
. O Sr. Seoer.iano ch &,.ofk:-V. 

Exc. fu~ o que en~n·dllt"õ eu Julgo que 
' '' melhor meiu ~e prova.t··so Jl. duas 
da. mars palpitantes o~idades da· 
que)Ja imtoOrtante c dade. ,a • 

Q Sr. J. Luix1- '\i buuvesre eoooo• 
t .. ;. -11\Ía na.applallllç&u das rt-ndas .da muol· 

civ-l•dade, haveria ,sobras. 
<>'Sr. Set~errauo de .Raendf:-Nao 

é; po..aivel q11e.dd 8 coo.h•s e ta'n~, des-
tioatdus para . nbr;•S poblicall 'Mil p ·s.•a 
,tirar, sem vrejutiO do·~rvrço publico 
D!lqu .. Jle. muoh:ipio, tU!llquet· parc:W.Ia 
p~tra à mor tis •çl••:d(/ empr~til;lló de 50 

.. con l9.~ e para pagatt o juro. 
.O· Sr . . X· da f.eiga:- "ó 1'8 juros im· 

port~·· .em.4 .ct•uto~ de re•s .. 
O Sr. Scl!frie~no ck Ruln<Íf; ·Sr. . . . . . . .... 

• 



presideale, nesta qu~tio eu eou IDO-
Tido aoicamonte pelo'fntereue pobli· 
có ; estaod•a, CJJIDO at outroe. $Ujeito a 
usta pequena impo,içAo, si c:on sitlt~ra~se 
a meditla aLtundeudo ao Interesse indi· 
yidual ou, ante,, uo muu futere.$Se par-
ticular,uegar-llio-bia o meu YOto e Kp· 
pronçlo ; corno deputadu olo po~eo 
oonaiderar u cousaa aenlu de modo 
geral e tendo em Yis!a unicamente o 
b~m publioo. 

O Sr. /. Luir:-Mu a camara nlo 
quer es~e impoato. 

O Sr. X. d4 Veiga:-Nes•e caao nlo 
1e utilisar! da auturl.açao. 

O Sr. Drumoná:-Nio é uma impo-
eiçAo creada definitivamente. 

O Sr. Sneriano ele R•Mtde:-Nio 
' obrlptoria ; ei a carnara entender 
que com O$ recurtos actu,aee pode amor-
t i" r a di•ida e pagar oã Juroe, oiO ae 
eerYir! da auturr~aç!c>. 

O Sr. Drumoná:-Apoia1o; ai a me· 
dida Cor antipatbica, a camara olo a 
executar!. 

O Sr. &owüa"o lU R•urtdl:-5r. 
presidente, como diaae a principio, ten• 
do eu ·perdido a e~perança de alcançar 
da província oa m~lhoramentos reola• 
madoa pelo distr:cto que repret !n to e 
etpJcia lmcnte pelo meu município, de-
Yia, no curnprinreu to do meu dner, 
apr...nitar-me de outros meloa para 
cousecuçA • dtlll·e dnide•·alum. 

c.,rno • a>llllmblea é te~huounha , te-
nho empregado t rdo~ os e~(orçoa, toobo 
apre$OUta•lu projt'ctO$ em orJem • at· 
\tl radt!r aos reclamos de meos commit• 
tenw$. (Apoiados) 

lJo toda par te clama•se quo olo h• 
dinheiro e, toda Y8% quê se trata de 
molborJ!montos para Cura da car•i'a~, 
log& 111 drz· que ê nee&lf&riu economr· 
rsar. (.lp3iados). 

E' '·alt:sfm qud- a inda ha pouco vimos 
que, propondo a nobre commissllll de 
orçamerito a suppreaalo doa lugares de 
bibliotbecarios de urlas e:dudes, entre 
e llae a de s .Jo:lod'El-Rei, nlo podeo lo 
\(> utili.sar tal med da, offereci u•na 
ê menda de toda equidade, bto é, tor-
nando a tlisposiçlo oxteoaiva tambem! 
bíbliolheca d~ caí'ital , que, co.;1o as 
outra~ . poli ia perCo~itameote tlcar a car-
go ria carnara municipal. 
E~ta emenda Coi rejeilada, como o 

tAm sidJ muitos outros prujeotos por 
111 im a pr.~sentados, tendentes a coosul-
fir :as nectt'lidadlu do me,u d atr icto. 

O Sr. Drumoná:-Nio tem r·a.ao de 
q uein , tem eonaJguido muito. 

Q Sr. SeoeriaJ&O lU Ruencle:-Eil 

porque applau.do a diapoeiçlo, que in·· 
cor.-.o no desagrad., de meu nobre ool· 
lega; poid acredito q a e ao mente U$im 
h11i de Y~~r raalisatlos doua melhora-
mentos reclnmados pela oidade de S. 
J ulo d'EI-Rey. ' 

Me parece ter jus1illcadú a rúlo 
p~rque apoio a autorisaçlo t. oamara 
par• contrahit o empre.timo, danoi~A~&
lbe ao rnesmo tempo recu~ para aol-
•er tio grande eompromiaao; e espero 
que a ueemblea, tambem ae oompeoe-
trandu diato, nlo deixar! de approyar 
o S I. • 'do art. 3.•, tl\l C•>mo ae acha re-
dig·dll. (Muito bem). · 

Ningue·m mais ~indo a palura, 
encer.ru··ee a disouhlo e e approndo o 
art. a. • com as emeodu. • 

A diseuli-~O .lloa adiada pela hora. 
O S'·· H. Salu l'tquer e obtem aln· 

nra&o da oniem do dia de amanhl 
para .erem diJSCutidos diYereoa pro· 
Jectos qoe indica. 

O Sr. PruüUJJu •leolara que a or-
rlem dos tr•balhos da aee11o nocturoa 
de hoje ê a que ja M acha delermi· 
nada pela ea~a, e lennta a Ml»lo. -- . 
6.• SESSÃO EXTRAOK.DINARIA EM 

20 IJR OUTUBK.O DE 1882. 
PJtBIIIDBNCU. DO Sll. LJUf'l8 (!'ice FUi· 

dente). 
SUl UIARIO:- Ortkm <14 dio .- Orçameato 

provinciai .-Oiaeurooe doe Sre. H. Sala, 
M. Fulgeucio e Drumoud. 
A'd ~ horas da Duile, feita a chama• 

da, nchlo-so pre~entos 29 Sra deputa• 
do•, faltando com particlpaçAo oa Sra. 
A dn Arnarsl , F. Navarro, e aem ella 
os Sra S1lYestre Ferraz, O. Penna, 
Santa Cecilia e Nelson. 

c . mparece depob o Sr. Barlo de 
Coromandel. 

Abre-so a sess4o. 
Litla e appronda a aota da antece-

doute, entra-se na 
ORDEM DO DIA. 

Orço.mmto pr~i..cial. 
Continua a 2.• diseu.ulo do art. 11 

do projecto o. 288, de orçameuto pro-
Yincial. 

E ' apoiado e entra conjuoctamente 
em discusrs4o o seguinte-

Su'bsliluliPo. 
0~ Yencimentos de todoa OI empre-

gados proviociaes, excepto 01 professo-
res, serl•• diY•didoa em tre1 parlel, aen-
do uma tle gratiflcaçao. 

Sala d.u se;sões, 20 de Outubro a. 
1882.-.V. F14lgei&Cio. 
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A.IVlVA- •• 
O a... HeDI"Iqae 8alee: 

(Nio tem01 o aeo ditcureo), 
O .... "aaoel Fu~Ceoelot 

-sr. p~ideote, as oooalderaçõet que 
aoaba de fuer o nobre depu,1ado creio 
que,olo. abalario, nem de 1en, osfor-* argumento~ ••.. 

O Sr. H., Sale&:- lsto 4 defeito sub· 
jectiyo, 

O Sr. M. Fulgencio ...• que oa aea-
alo de hoje apresentei para combater a 
ioOOUYIDI8Dte disposiç&o CODlida DO 
art. 11 do projecto de orçamento. 

Com efeito, o&o Yejo ruao para que 
a nobre commisalo prer.eoda que os 
voooimeotos dos empreaados du repar· 
tiçiJe~ da capital seja111 divididos em 
4 partes e alo em 3, como ac~ualmeote. 
1.,.Por occasillo de promulgar-te a lei 
o. 2138 de 7 de Oulubro de 1875, pro-
curando modillcar, 1anw quaoto fosse 
posainl, a.s aposeotadurias dos empre-
gados, afim de que ellu Dlo se tornu-
sem muito ooeroau para 01 cofres pu· 
blicos, estabelecemos p.o ar,. 7. • dessa 
lei o aeg~ior.e: 

c Para calcular-se a aposentadoria, 
os .encimenws seclo diYtdtdos em a 
partes, aeudo 2 c!losideradas 04'mo or· 
deoado e 1 como gralillcaç&o; porem, 
para os professora" publicos, S80I Y&D· 
cimentos seclo div.d•dua em 4 par&es, 
sendo 3 eoosideradu como ordenado 
e uma como graüllcaçllo ». 

Ora, v A V. E:r.c. que, estando esta-
belecido por lei o modo pelo qual devem 
ser divididos os nocimen~o~ dos em• 
pregados publicos, favorecendo-se e:r.· 
cepcionalmente mais os professores, por 
entender a &:SMmhlea que devia de-
cretar a seo respetto uma medtda ma!s 
oquUativa, visto como ellea alo eD· 
guameor.e remuuerados, relatin';De~te 
11.01 serviços que prestao 6 pt·ovlllclA, 
nao ba rasllO alguma para que a no-
bre commias&o prer.enda 11quiparar-lbes 
u outras classes. 

O Sr. H. Salu:-Ou V. E:r.c. nao 
me prestou aueoç&o ou eu nao me 
soube exprimir· 

O Sr. M . Fulgmcio:-V. B:r.c. ex· 
prime-se sempre com muita clareza, 
mas4 que presentemente alo defende 
um acto josw. o Sr. H. SaleS:-Justiasimo. 

o Sr. M. Futgmcio:-:)i é justo, por 
que vai favorecer a esr.es em.pregados 
puillicoa, 4 ioj~to, porque !al dar lu· 
gar a uma duspeu. exlraocdlllU•a para 
01 cofrea publlcos,ja tio depauperados. 

Bu encaro a questlo lllmf!nte. ~ 
lado ll.oaooeiro, Sr. preaiden~; 11 eaü• 

Yessemos em cireUJD.Itao~iu de remu• 
nerar perfeitamente os fuQOOi~ 
publ~a, deYi&mOI faz.el·o, e• vo~r~ 
de bom grado por esse aqmento lfe 
voooimentoj ; mas infoliamente os 1101~ 
aos coíres estilo t1aicoa, ~1. fo"*•de 
receita velo eaouseando extraordina,. 
riamuote e o.&o.temos meios de obter 
dinheiro para debelJ.ar o&o aó a diYicÍa 
da nossa proriacia, que ja toca a am 
algarilmo muito elnado,como o deloat, 
que se augmenta de dia para di& DOI 
oossos orçamentos, e que vae 18Ddo 
cada Ye& mais düBcU d~ e1tioguir pe-
101 esbaojameotoa IJUe ae têm dado oa 
presente eituaçao. (NIIIJ ~). 

O Sr. H. Salu:-Kra o que íaltan, 
era •~ta obaernçlo. 

O Sr. Jl. Fwlgeftcio:-A. oheena-
çlo 4 muito judtcioaa, meu collega. 
porque temos Yisto que, apeear de te-
rem u nossas receitu daao mais do 
que aquUlo em que têm lido ~1cula· 
du, o reaultado tem sido encerrarem-
H todos oa exereiciQa com .defl.ciü e 1110 
p,ueoos. · 

a TA o meu collega .que, ai la.to se 
d6, é porque as rendu têm t ido mal 
applicadu, tem. havido eebaojamento. 

O Sr. X. da V:tiga:-Nio querem 
que se falle em eebaojamenlo. 

O Sr. Drwmond:-Ja • dilcutio 
muilo isto. · 
· O Sr. Jl.Fulgmcio:- N&oaoho, por-. 

tanto, rado algoma oa pretendida r&-
yogaçlo da dispoosiçllo do art. 7. • 'da 
lel n. 2138 de 7 de Oiltubro de 1875~ 
que maoda dividir. em tres parr.es os 
veocimeotos doa empregadus pub1icoa, 
â o:r.cepçllo dos profeasores. 

Nao me parece ainda que \enha ra· 
slo a nobre commisalo na ultima parte 
de eeo arl, isw é, quando iguala .os 
veooimentos dos chefes du re~r~çõel 
da directoria de fazenda a01 doa empre-
gados de igual categoria da 180J:'9taria 
do governo. 

Sr. presidente, deade que tenho u-
aeotonesta casa, haloogos aunos, 'VIm 
aempre os empregados publicoe pedir 
augmeoto de nncimeotos ; em um ao.no 
é uma classe que deseja que MUS Yen· 
~imeotus aejam equiparados aos de uma 
outra, que sao su!M'riores; no anuo ee-
guin" é uma outra com a meama pre-
tonçlo, e é um ouooa aoabar, alo se 
dao por satiafeitoa. · 

Ja ·v A, V. E:r.c., St . preeideote, que 
oeste andar a reoda toda da proYinoia 
ser6.tnaulliciente para o pagameato do 
fllDCCiooalismo.; e nós •~moa aqai; 
Sra., priocipalmtDte para ~. 

• 
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aot interecsu da;DOII& pl'O'YlDCla, aos 
intermu closcoatriba.iDtea, qaeacham· 
ee por demai.a oneradoa de impostos 
e aiO devemos applicar o eeu aaor ex-
cllllinmente em pro'Yeito do funccio· 
nallamo publico, quando temos urgen· 
tes 'e lmpreecindiveie neceuidades de 
óutra ordem a attender e que deixam 
de aer satW'eitu por falta de dinheiro. 
(Apoiado~ dG opposáç4o). 

Demais, Sn., si a nobre commi.lslo 
quer igualar os vencimentos dos chefes 
deesa repartiçlo aos da eecretari& ·do 
governo, porqu.e n1o o lu tambem a 
respeito dos demais emprepdos e só 
prociara beneficiar oschetesf(Apoiados). 

O Sr. H. Salu:- Apresente uma 
emenda. 

O Sr. M. Ftdgettcâo:-Eu nlo voto 
peloaagmento a nenhum, tantoque 'YOU 
apresentar émenda, ma• é sapprimindo 
o \:,• nobre commi.aaiO quer dar. 

, digo eu que nao ha igualdade 
no procedimento da nobre commiss&o. 
Si a medida é justa, porque nao se ha 
de lazel-à extensiva aos demais em· 
pregados que se achlo nu mesmas cir· 
oumstaocias f 

Ooo.aeguintemente, Sr. presidente, 
de conformidade com as ideasque acabo 
de enunciar, 'ou mandar a seguinte 
emenda ao art. 11 (lê). 

Acho que esta disposiçlo consul1a 
perfeitamente os interesses da provia · 
cia. V.Ex. sabe que a lei qae regula. as 
aposentadorias ja consignou no seu art. 
7 •• esta mesma aisposiçlo. 

Disse o meu honrado collega que ua 
sessao passada abrio-se um.a excepçlo 
em relaçlo a divenos empregados pu· 
blicos. Eu nlo estlve presente nessa 
occuilo, nlo concorri com meu voto 
para essa lei e declaro que ignorava 
mesmo que se tivesae aberto outra ex· 
ce}l94o em favor de certos empregados. 

Desejando, portanto, que todos sejam 
dtendidos com igualdade, desejando 
principalmente zelar dos interessei! da 
província, das circumatancias flnancei· 
raa em que nos achamos, que sao pes· 
simas, mando a minha emenda substi-
tutiva o espero que a nobre maioria, 
com o patriotismo que nlo lhe podem.os 
negar, que representa nesta ca~a ou 
deve representar as economias em nome 
das q uaes Mubio o governo do seu par· 
t ido, nlo deixara de aceital·a. (Muito 
bem ; muito bem). 

O 8r. Drunaond:-Sr. presi· 
dente, a 1.• commis~ de fuenda n1o 
pode aceitar a emenda que acaba de 

apreeentar o illastrado deputado) resi· 
dente em Rio Pardo. 

O nobre relator da oommillllo, em 
phruea bem claras e positivas, expoz 
ã cua quaes os iDtuitos que teYe a 
commiedo quando · elabarou o orça-
mento com · esta diapoaiçlo, que tem 
sido 11o acremente censurada pelo U-
lua\rado collega. 

Sr. presidente, ai o honrado deputado 
procu.rqee examinar a questlo r-or 
uma face diyena daquella porque a 
tem encarado, estou certo que S. Exc. 
nlo negaria ã commialo o 1eu 'foto 
em favor desta medida tio justa. 
E para pronl-o, basta tomar em con· 
aideraçlo os argumentos que íorlo 
produridoa pelo honrado colll\g'a. o 
allustrado representante do 10. • diatri· 
cto, os quaes permanecem intactos. 
(Apoiado-f). 

Raaões as mais eleYadu, rasões de 
ordem exi.atem para a casa adoptar 
esta disposiçlo do orçamento, tal como 
ae acha. 

O Sr. Set>eriano de Re.tmdt:-Mas 
nlo de ordem eo~nomica. 

O Sr. M. Ftdgencio:-Nem de or• 
dem publica. 
·o Sr. Drumonà:- Ru1Jea de ordem 

economica, de justiça e de equidade, 
que. devem sempre pautar o nosso pro-
cedimento nesta casa. (Apoiados). 

D1s~e u nobre deputado que nlo sabe 
como a commissão, quo tem procurado 
romper ~m alguns dos serVIços crea· 
dos e adi~:do outros, que a admiois· 
t~açt!o da província apresentara como 
dagnus do seu voto e que nlo forlo 
adoptados, vem pedir augmento de 
ordenado para uma classe de empre• 
gados publicos. 

Sr. presidente, a commisalo tem 
prona eloquentes e robustas de que 
o seu ardente desejo é fixar a des-
peza nos limites da receita, de ma· 
neara que nao tenhamos, ao encer· 
rar·se o exercício· financeiro, o es-
pectaculo, que em annos anteriores 
se tem dado, do apparecimento de de· 
flcits, que têm sido cobertos por meio 
de operações de credito e de outros 
reeu~sos, com que o legislador tem 
provado a administraçlo. 

No intuito de fazer baquear esta 
disposiçao,digna dos applausos da casa, 
o nobre .de~~tado veio argumentar 
com os prancaplO$ estatuídos na lei de 
aposentad1>riaa promulgada em 1875. 

Mas, a que vem es1e argumento do 
n_obre depu~o_ f_ Quem pretende nul• 
liflcar os pr100ap1os reslrictivoa e a.. 



AlWNABe. • •• 
lutares conaagrados na lei n. 2138 de 
Z7 de Outubro de 1875 f 

Tratando-se de apoeentadoriu ,é cer-
to que regula esta disposiçlo : os ven• 
cimentos dos empregadcs publico• se-
rio diyididoa em trea panes, sendo duu 
co111iderádas como ordenado e uma 
como gratiftoaç&o. 

Para adoptar-se esta diaposiçlo, que 
é hoje lei' da província, sabem 01 no-
bre deputad01 que existilo motivos 
muito& aerios e prudentes; mas a dis-
posiçlo que hoje projecta a commia-
slo conaignar oa lei de orçamento nlo 
nl de forma alguma nulliftoar os 
priucipioa restríclivos e salutared da 
Jei de aposentadorias e é esta uma du 
provas que apresenta a commi'llo do 
modo prudente e cauteloso pelo qual 
ae ha condw:ido, nlo só na e1aboraç&o, 
como na austentaç&o deat.e projecto, 
que acres censoras tem merecido t H-
lustre opposiçlo da casa. 

O Sr. M. Fulgmcio:-Aores, nlo, 
O Sr. Drumoná:-Di~ o nobre de-

putado que encara a questao pelo lado 
tlnanceiro. 

Sra., nenhum de nós, membros da 
maioria, deixa de attender ao n0110 
estado financeiro. 

Si quízeesemos compromett.er o Cu-
toro de noaaa província, nlo attendendo 
a suas Corças ftoanceira.s, é certo que 
teríamos illlistido pela adopçlo du me-
didas qne consignamos no projecto de 
orçamento, po.rem que, diante da im.· 
pugnaçlo dos illustres deputados, reh-
ramoa. Porque procodeo assim a com· 
miaslo f Porque teve muito em vis~ a 
valiosíssima consideraÇão do equtll· 
brio do orçamento. 

Nós quer~omos conco~?r de nossa 
parte para que no exerctc1o, para que 
leglslall.los, possamos aprectar o espe-
ctaculo animador de encerraM& elle 
aem deftcít. 

O Sr. X. ela Veiga:-Espere por 
isso. 

O Sr. Drumonà:- Tenho motivos 
Mrios e justoa para esperar que se 
realiae esta upiraçlo da commiss&o. 

O Sr. M'OI"el.nohn:-Esperanca. 
O Sr. Drumond:-Nioguem pode 

garantir, porque o nobre d&pulado 
sabe que, a respeito da. rece~ta, podem 
concorrer circumstanotas que fa9&o 
com que o calculo da commiss&o nlo 
ae realbe; mas o que 6 certo é que 
diante dos dados de que nos servtmua, 
com os argumentos que temos apresen• 
ta.do em aiUtentaçlo do projecto, pode-
moa declarar coliiCiencioeamente que 

temos os melhores elementos para p· 
ra!ltir que nlo hueri deftcit eatn a 
receita e a despeza. 

Inj111to foi o nobre deputado quaDdo, 
querendo intimidar a cua, 11"io:11 
ct'eate argumento, que oa factos n1o 
j111tificlo, isto é, que os exercloi01 têm 
ae encerrado Mmpre com dallcUa uaaa-
tadorea. Nlo é assim. 

O ultimo exercício encerrado, u-
aumpto do que ja tratei, quando ·dlscu· 
ti a receita em 1. • e 2. • d110u111o, felil· 
mente nao ae encerrou com deftclt al• 
gum. lato mostra o eecrupulo com que· 
elaboramos 8811 lei e o 'eepirito de 
economia que tem B&mpre guiado a 
aaaemblea, relatinmente • lei de ta.nta 
magnitude. 

() Sr. 11. Fulgtncio:-Infelilm&Dte 
o que Dlo tem havido é economia. 

O Sr. Drumond:-Mu, Sn., n1o 
aei porque ao men JtObre collep cauaa 
reparo o procedimento da commlulo 
com relaçao aos emprepdoa da repar-
tiçlo • que dia reapeito esta diapoei· 
çlo do ori)&Jilento. 

Nao é aó Isto; S. Exo. niÔ limitou aa 
auaa cenaúru t repartiÇão de luende; 
entendeu que nós, somente por conde. 
cendencia para com os empregados, 
aacriftcamo~ altos interesll&l da pro-
Yincia e despejamos lnconYeniente-
mente 01 ae111 recunos em aawfaçlo 
de interesses pe.uoaea I 

Sn., a cluee doa emprtpdoa pu-
blicos tem jutos títulos t aoaaa • 
tima e graUd&o pelos aerviçoa que pre· 
ata â cauaa publica. Infelismente os 
aeiiiYencimentoa alo tao pequenos, que 
nao podem garantir·lhea e u aou la· 
miliaa meios d.e subsiatQoola commoda. 

O Sr. M. Fwlgmcio:-Lembr&-~& 
doa professores. 

O Sr • .Drlfmond:-B' para lutimar 
que a noaaa receita n1o ·DOI facilite 
meios para pagarmos conY&Dientemente 
aquellea quo sacri6clo 11111 dlu e aau· 
de no aerviço da proYinoia. 

Eu quizera que a medida, alias Ja• 
twima, que propa& a comml•lo. 11 
podeaae estender a todas u clu1ea de 
íuncciooarioa da proTincia. Aaalm po. 
dessemos elevar os vencimeotos dOI 
prufesaorea publicos, qu.e ae dedicao a 
uma ~reta ardua e espinhosa. 

Este é O DOISO intento; 11118 alo OI 
noaaoa deaejoa. (Apofaaot). 

Porque nao o Cazem.oaf Porque Infeliz-
mente o nosso orçamento nlo comporta. 

O Sr. M. F~:-Mas comporia 
para 01 outros emprepdoa. 

o Sr. ~-st por Yllltura a 
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noaa- renda ae deeenvolnr com o ap-
parealmenw de novas fontea oa. com-o 
crescimento dasachll81, Oqu.em os no-
brél dep~Wloa certot de que nós sere-
moa acllclwa em at&ender a essa classe 
de fllucclo.nartos, que nos merece Wda 
a ooJlalderaç.lo e respeito. (Apotaaos). 

Mas, ai oa empregados publlcoâ de ra- . 
zeuda nlo se achlo deY1dame:1&e remu-
nerados, nlo sei porque, desde que nlo 
ha eaor111clo para oa serY1ços creados, 
nlo havemoe de at&ender deede Ja a essa 
olaase, que nos merece estima e conside-
raÇio, maxime, tratando-se de empre-
.gados exia&entes nesta capital, onde, 
nlo ha contestar, a vida nlo é tio fa-
cll oomo em outros lugares. Ainda hoje 
aqui 4 carlasima, o indvlduo gasta mui-
to com allmentaçlo e vestuario para si 
e para sua Camilia. (.Apoiado$). 

A commisalo o que pre&endetpretende 
conferir a essa classe de empregados 
meios decentes de subsis&encia, meios 
de poder, com, alguma economia, ze-
lar um·· pouco do futuro de auas fa-
mílias para não as deixar entre-
gues á caridade . publica. (Apoiados ; 
muito bem). 

'Disse o nobre . deputado, no intuito 
de censurar unicamente, que o suor 
do povo é esbanjado sem o mínimo as-
cru pulo. 

Sra., n.lo é usim, a commiiSio pede 
ao poto a. contri8uiçlo, a caea vota a 
reapectin lei, mas essa contribuiçlo, 
em vez d.e ser esbanjada, vae ser ap-
pllcada em beneficio do proprio povo. 

E' assim, Srs., que a casa tem vota-
do a creaçlo de diversas cadeiras de 
lnstrucçlo primaria, levando a luz a 
essas paragens em que ainda domina 
a ignorancia. E' ou nlo isto um bene-
ficio feito ao povot 

Atnda mais : creamos a força publi-
ca, que tem por '"fim manter a ordem 
publica, garantir a segurança indivi· 
dual. O que·é isto, se nlo um beneficio 
feito ao povo? Nlo é a força publica 
um elemento indispe.nsavel para o des-
envolvimento da riqueza do paiz f 
Nlo sabem os nobres deputados que da 
tranquillidade, da garantia dos direi-
tos do cidadAo e das suas pessoas, nas· 
ce essa belliasima con~uencia, o des-
envolvimento da riqueza 9 

O Sr. X. da Veiga dá um aparte. 
O Sr • .Drumond:- Portanto, Sr. pre-

eidente, o nobre deputado nlo teve 
raaao nas suas censuras. 

Sr. presidente, houve ainda uma ra-
IIO poderosa, que infiuio no espírito da 
com.misslo para estabelecer que os 
tenclmentos dos empregados publicos 

fosaew claaificadoe em 4 partes, 3 or· 
denado e 1 gratificaçlo. 

A divido que é feita pelas leis ge-
raes e provincines, relatinmente aos 
venoim&ntos de alguns empregado&, é 
esta, e é este typo quo nós queremos 
adoptar para todos : queremos unifor-
midade. (Apoiados). 

Sr. pr~idente, pelo meo honradg 
collega, d1gno relator da commiselo de 
fazenda, !orlo perfeitamente r espon-
didas as objecções, lennta..las pelo no-
bre deputado, sobretudo quanto á 
equiparaçlo dos ve.nclmeatoa dos che-
fes de seasAo da directoria de fazenda 
aos dos da secretaria do governo. 

A commlssAo, Srs., nada maia quiz 
do que estabelecer a igualdade entre 
os diverso1 empregados publ icas pro-
vinciaes, porque é injusto que uns te-
nhlo maiores vencimentos que outros, 
quando os serviços alo os mesmos, as 
categorias da empregos as mesmas. 

Qual a raaAo porque tem até hoje 
sido conservada eJSa desproporçllo de 
vencimentos f Se p11demos hoje, sem aa.. 
crificio, sem desequil íbrio do orçamen· 
to, acabar com essa injustiça, porque. 
havemos deixar de (azel-o J Porque 
havemos de negar aquillo que nos im· 
põe a nossa consciencia ' 

O Sr. Menelto:- Por que nllo estendem 
a medida a todos~ 

O Sr. Drumond:- Proponhlo os n.o-
bres deputados, que nlo seremos nós da 
commlsslo quem se opporA. 

Srs., esta medida nilo é fil ha da von-
talle exclusiva da commissao, ella foi 
solicitada por esses dignos !unccionarios. 
se nlo Corao contemplados os demais 
empregados, Srs., é por que aquelles 
que pod1lo ter proposto a medida rela: 
t1va tambem a elles nll.o o dzerao e a 
commissao nilo se lembrou de tomar 
essa Iniciativa. O que é certo é que. se 
alies t ivessem por sua vez solicitado 
igual medida, a commisslo teria cor-
respondido aos seus desejos. 

O SP'. Menelto:-Pols se acha que a 
medida é justa, proponha. 

O Sr. Drumona:- E porque nlo o Caz 
o nobre deputado! As medidas apt·eaen· 
tadas pela com.missAo nAo estio por isso 
approvadas; alias precisAo da approva· 
çlo da assemblea, hilo de seguir os tra-
mites legaeH. 

Sr. presidente, nlo trata-ao de uma 
medida pol:tica, trata-se de uma medida 
de interesse publico, de uma medida eco-
nomica, para a qual todos devem con· 
correr, porque são estas as vistas da 
commissilo. 

Tenho, Srs., tanto quanto me tsm 
sido possível, apresentado á casa o• 



motivos que exiawm para · que paue 
114b art. do projecto ·como eaü,redi-
gido; piD apreeea~ maia al'!lUIIItlltoe, 
.poi'Cl118 de sobejo . ja forlo os ap1'8181l-
1adoa pelo nobre deputado, relator da 
COllliiiÍialo, nO•MnUdo d\} IBOIIUV que 
esta medidá de modo ·algum ·deeequi-
.libra o ol'QUieu~. (Muito bttm; muito 
bem>~ · E lido o aeguinte- • , 

;.!áditiflo •• 21. 
Fica approyado o regDI.aJDento a. 

94 de 28 de Novembro de 1881 sobre o 
provimento de oflloloe de ju.tiça da 
província, com aa aegqJntes mo!lillOl-
çiJes. 

SubatUua-ae a 2. • parte do ari. 8, • 
pelo aeguinte:--

Oa formados em direito, os advoga-
doa provisionados, oa IMIJ'veo.tuarioa de 
oflloioa identicoa e oa que oa ttnretn 
exercido por ~erventi& vitali$lia do 
dispenaados de qualquel' prova relativa 
a exam•. · . 

Sala daaleiiKJes, 20 de Outubro de 
1gg2.-H. Balei, DrufliOM. 

Encerrada a diacutalo, • rejeitado 
o aubttitul.ivo e a e1118D.cfa a. 1. 

Procedendo·• a votaçlo do ari., • 
approvada a 1.• parte, rel&tin a divi-
sao de vencimentos, e rejeitada a 2. •, 
que trata de igualar vencimentos de 
alguns empregados. 

O Sr. H. Balei pede, por si e por aeos 
collegaa da 1. • commi981o de..fueada1 
diapensa deste car.go. 

A casa, .aeodo coasulialla, nega a 
diapensa. 

O Sr. ~ in.úte pela A& 
exooeraçlo, .qa'& • concedida pela oua. 

O Sr. P~ nolll8& o Sr. J. 
Luiz para substituir o Sr • . Druméad na 
commiaalo. 

Entra em disoullllo ~ art. 12. 
O ar. Xavier da Velt§ac-

{Nilo temos o ~ diecarao). e .... HearlqiM" llale••-
(Idem). ' 

A diacuss&o ·fica .adiada pela Jíora. 
Levanta ae a seselo. --57 .• SESSÃG ORDINARI•A EM 21 DE 

OUTUBRO DE 1882. 
P BBIIIDBNOIA DO Sa. 'BARio DB CoRO· 

MAM>EL. 
• • • $ÜliSMAÍtlO;-QNÜtn ® dúz.-,Poe~·~·- , 

Obeernçllea doe Sra. 'Lemoe e Moret~)lu. 
-.smeudu.- Alteraçlo do . refimeuto.-
Obaen.afll• do SI'. :1>.. Jla 'ieip.-AcWiti-
~oe.-DiliCuno do ~r. Drqmogd. , 
Ala 11 horas e 46 miJlutoa da mauhl, 

!feita &1chamada, aohlo-te pn118otea'30 
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Art. 2.. • S 2. • Em lugar de 10$000 

di~~ . 
• c c § 5. • Em_ lupr de 1Qt000, 

• I • diga-ae 5f000. 
c c § 10. Bm lugar de 20$000, 

diga...e-U)I(lOO e em lugar 
ele lot()OO~ipoee 5$000. 

c c § 11. Emlagarde~. 
di~ 101000 e em , lagar 
•de· lotOOO dip ... 5$000. 

c • c § 12: Em lqu de 20$00(), 
dlg...e 1()1(100 e em lagar 
\ie lot()OO, diga..aeS$000. 

c c § 13. Em lugar de.20$000, 
dig...e 10$000. 

c c § 14. Em lugar de 20$00Q, 
diga-ae 10$000. 

c c § 15. ~ar de 30$, 
diga-ae • 

c c § ·11. Bm lugar de .2()f000, 
diga-M 10$000. 
Supri~ae os '§§ 18· e 19. 

t .c § ~. Em lugar de 30$000, 
dip-se ~. 

c c § 21. Em lugar de 80$000, 
'dlga-ee lotQOO. 

Art. 4.• Em lugar de 20$, diga·• 
,, ' • 10 x. 

Art. 6. • Em lagar de 30$, dlga-ee 
10 X e auppríma-ae a parte 
do art. que impõe a pena 

• • de prlalo. 
Sala daa aealJeS, 21 de Outubro de 

1882.-M. J. d4 Lemo~, 
o .... Moretz•obDs-8r. pre-

liclente, nlo obstantes as justas ponde-
~ feitu polo meu Ulustre co'lega 
·reeidente na capital contra o projecto 
que M discute: que e1na extraordina-
riamente e lem raa&o alguma os impos· 
toe munioipaee, nao me parece, entre-
tan&o,que aa emendas apre.aentadas por 
S, Exc. poaa&o satisfazer intéiradleote 
oa jutiSSimoa reclamos doa habitantes 
d'e~CI. capital e aeu munacipio, pois que 
a emende do nobre deputado ainda dei· 
xa mui&o elendoe os impostos estabe-
lecidoe no projeo&o e.m ·discuas&o. 

Sr. prelidante, por mais que a c:a-
mara municipal da capital eleve seus 
impoatoa e cree noTos, o Cacto é que 
nem nesta cidade, nem no município 
consta o modo porque alo applicados os 
aous rendimontos. E' uma extorallo que 
ee faz ao poTo,sem pro'Tei&o algum para 

·o mesmo. 
OSr.M.Fulgencio:-E a cidade ostá 

immunda. 
O Sr. Moretnohn:-A camara des-

cuida-se inteiramente dos seos deveres; 
n1o temoe nesta capital uma boa cana-
l!eaç&o de agoa potaTel. nao temos 

aceio nas ruas, tudo nos falta e é aabi· 
do que todas u ob~s publicas aqui 
correm por conta doe oofree da proTln· 
cia; 18 ultimamente u ruas da capital 
t3m sido nrridas, é isso dniclo a que o 
Sr. Dr. Theophilo Ottoni ordenaaae que 
eaae ~&n-iço fosse feito peloe galés. A 
camara de tudo mostra-I& de.acuidoaa. 

Se, pois, é completamente deaconhe-
oída a applicaçao doa dinheiros da ca-
mara, se · as obras munlcipaes, quer da 
capital, quer.do município, estio intei-
ramente abandonadas, nllo posao e é de 
meo dner desde logo votar éontra 
qualquer augmento de impostos ou 
creaçlo de novos, porque de sua percep-
çlo nenhum provei&o Tem aoa municí-
pios de quem sou orgao. 

Tenho con1lànça de que a noTA ca-
mara,que acaba de ser eleita, será maia 
patrio&ic:a e cumprará melhor seus de-
Teres, procurando aatisfazer molhor as 
muitas necessidades do município. 

Vou, pois, oft'erecer uma sub-emen-
da á emenda do nobre deputado, e de· 
claro desde. ja que v o &o contra o art. 
2. •, que crea no Tos impostos. 

O 8r. Xavier da Veiga: 
(Nilo temos o seo discurso). 

E' apoiada e entra coojunctamente 
em disc11aslo a seguinte-

Sub-emenda. 
N. l. 

. No art. 1. • § 1.•, em ve.t de 50$, 
.diga-ee20$;em vez de 25$, diga-se 10$. 

No§ 2. •, em vez de 40$, diga-se 20$· 
em vez de 20$, dig&·Stl 10$. ' 

No§ 3.•, em vez de 20$,diga-ae 10$ e 
em vez ~e 10$,.diga-se 5$. 

No § 9.•, ·em vez de 100$,diga·se 50$· 
em nz de 50$, diga-se 25$. ' 

§_ 10. • Suppríma-se. 
!:j ll. •, em vez de 1$, diga·se 500 rs. 
Art. 2. • Supprima·ao. 
Sala du sessões, 21 de Outubro de 

1882.-M oret.zsohn. 
E' igu~lmente apoiada e entra tam-

bem em discuas&o a seguinte-
Sub-emend4 

-N. 2. 
Art. 1.• § 9. Diga~: de cada casa de 

jogo de bilhar 60$ e nos outros lugares 
do município 30$. 

Art. 2. • § 9. Accrescente-se:-excep-
tuliO·se o~ que venderem objectos ·do 
our1vesar1a fabricados na província. 

Sala das sessões, 21 de Outubro do 
1882.- Zacaria.t. 

Encerrada a discusslo, é approvado 
o art. 1. • com a parte da emenda que 
se refere aos §§ 3. •. 8. • e § 10 do art. 
1. •, com a sub-emenda 2. • e a parte da 



• 

• 

1. • relativa aos§§ 1.•, 2.• e 11 e quanto 
A auppreaalo do art. 2. •, rejeitado tudo 
o maeL Adoptado em 2.• diacuaslo para 
puaar á 3. •, ni o project.o o. 249 á 
commmlo de redacçal!. 

V Sr. S. Ferraz (pela ordem) pede 
ao Sr. presidente que conaigoe oa or-
dem do tlia seguinte o projecto que 
traoafere a lreguezia de Madre de Deus 
do AngU da Leopoldina para S. José. 
Faz eece pedido, em coosequeooia de ao-
lioitaç&o dos habitantes daquella fre· 
guezia. 

Alleraç40 do regimento. 
Entra em 2. • diacu831o o art. 1. • do 

projecto n. 290, que altera alguma.a 
disposições do regimento interno. 

O Sr. Seoeriano de Ruende offerece 
o seguinte additivo. 

N. 2. 
Art. A.s votações sobre negocias in-

dívidnaes aerlo feitas por eacrutinio 
secreto, por meio de espheras, reco· 
lhidas a uma uroa, collooada sobre a 
mesa, ahi votando cada deputado à 
proporçao que for convidado. 

§ HavetA espheras de duas coree : 
brancas, que significanto approvaç&o, 
pretas, aigni8cand.o rejeiçlo. 

§ Na urna haverá um só orl8cio, 
no qual apenaa posa entl'ar uma esphe-
ra por cada vez. 

Sala das sessões, 21 de Oucubro de 
1882.-Seoeriano ele Re$ende. 

E' ap.>iado. 
o · 8r. Xavier da Veiga: 

(Nao temos o aeo discurso). 
E' lido e apoiaao o addíti v o n. 3. 
O Sr. Drum<ma requer que sejllo lm· 

pressos e dlstribuldos os addHivos, aOm 
de poderem ser examinados e conve· 
nlentemente discutidos, visto versarem 
sobre assumptos Importantes. 

A casa approva esce requerimento. 
COntinua a dlscussiO do projecto. 
Ninguem mais pedindo a palavra, 

encerra-so a dlscussllo, deixando-se de 
votar por falta de numero legal. 

Entra em dlacussllo o art. 2. • 
O •r. Drumond:-Sr. presidente, 

sinto muito tomar a palavra em op-
posiç&o ao addiU vo que co.oatitue a 
emenda n. 3, apresentado pela nobre 
commlssiO de policia; Caço-o, enten· 
dando que este meu procedimento nlo 
contrariará pessoa alguma, porque,para 
o desempenho de nossa miSSio nesta 
casa,é necesaaria a liberdade de tribuna, 
tanto mala quando a dlscussiO versa 
sobre uma materia de interesse geral 
e que cllo pode revestir-se de uma c:6r 
pronunciada, de maneira a nos conca· 
tenar todos num aó pensamento. (Apota--
a03). 

• 

. ... 
Sr. presidente, sinto diur á V. Bxc. 

que rejeito qua.si,.(ft lfmúte a dltp(ltlçlo 
contida no n. 3 das emencSu apreeenta· 
das pela nobre commilllo de policia. 
Pr~urarel demooatrar u raiOel 1t11e 
nuesteen e pelas quaee n&o pouo dar 
meu vo'9 a essa dlaposiQio;e para fazel-o, 
tanto quanto tne seja possiYel, as apre-
eentarel, aegnlndo a orde.m em que 18 
achao collocadas as dt11'enmtea med.ldu 
do addltlvo. · ,. 

A 1.• di.c:- E' licito áa commllltfel 
opinarem em seus pareceres pela re-
JeiQio dos projectoS ja approvadoa em 
premelra dlsculllo, revopclo o art: 175 
do regimento interno. 

Sn., a esta parte dou o meu ar.:lo, 
porque tenho nato oommluiJee eeta 
cua opinando con'tra o q111 lheelmp!Je 
a consciencla, 'tanto que, a contra goe.. 
to, pelos respectivos Candamentoe ee o 
conhece, concluem pedindo 2. • cUeca. 
lllo para projectos que deYIIo aer con· 
demnados, seg110do penalo. E por 111a 
causa, V. Exo.,como presidente da casa, 
tem devolvido ás commii8Õ88 dlnnoe 
pareceres por ellaa emlttidos, em ~ue, 
exhlbldos os conslderandoe que oll acom· 
panh&o e que lllo contrarlos i adoJl910 
da materla co.nstltutlva doe projeotot, 
todavia 1110 sabmettldoe i 2.• dlsculllo 
para nesta ou serem adopcados ou re-
jeitados; uma verdadeira anomalia. 

A diaposiçlo que condemna eate 
principio, até hoj~ adoptado, -vem nos 
traz.er grande economia de tempo e r&-
eularidade para nOSIOS trabalhol. 
(.Apoúzdos). 

A respeito da dispo~içlo relativ.a a 
propostas de camaras m110lcipaes, em 
parte aceito-a e em parte nao. 

Aceito-a quando manda quo taea 
propostas aejao aubmettida, ao eat~do 
dat commtssões reonidu;' rejeitó-a 
quando, para poupai' o tempo, se 
delermina que os projeotoe ae.jlo 
discutidos englobadamente, de manetra 
que, muitas vezes, materiàs importan-
twimas, verdadeiras excrescenoiu e 
anomal ias, que quui sempre h& em. 
codigos de posturas, podem passar aqui, 
sem o necessario exame, deede que vi-
gore a dis_podçllo que pretende a no· 
bre commtSSio de policia; porque~ Sr. 
presidente, se a d.iscatslo em globo . 
abrevia e nos poupa tempo e trabeUho, 
traz graves inconvenien'&S, quaea 01 
resultantes do ei11me pouco apro(Dn· 
dado das matarias sujeitas i ~na
alo, maxíme, tratando.se de •P 
de potturas que contêm grande eerie 
de art.gos e paragraphos. 

Nlo quero fUI!r recriminaçõu a 
ningaem, nem das minbai p&lavru 11 
pode inferir censuru a meu nobres 
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cbllegu; mas e foi'& de quetta:o e os 
faêtos o atterilo qae lnfelb:mente as 
aá3embleas nlo preleio ao etame dos 

· W1'eraos Codlgof de ·posturas a consi-
d1'.~aç&o ~ ~tle~~ ~e que e digna ma-
te(J~ ~ .JP,lP,O~n1'.· 

Si ia~ e oer toc 1111. por mail peso e 
ooDiidel'&çlo que u commissõe8 m.e 
mereqlo, nlo quero ligar meu modo 
de pensar e deliberar ao jo~o emittldo 
por ellu sobre o ettudo que te!'hllo 
feito a respeito dos codigos de pos-
turas. 

Eu, pois, embora seja um trabalho 
Caatidioeq e ~morado, pre6~o que os 
oodigoa de. pqat1uu aejao discutidos, 
ar,&. por art., .de modo que a eaaa possa 
ter 0011aoiencia do que faz; e sanar os 
absurdos que muUu ~ezes elles 
contêm. 

O Sr. &J,triano de Resende:- Mu 
qual e o trabalho da eommi851ot 

O Sr. Drumond:--Si a commissllo 
~e,pe, por um ex.ame minuocioso e 
ae&alhado, ap"'.clar 08 diversos codigos 
de posturas, em suas minudeocias, 
eu nao me opporia aeata medida, mas 
contra ea&as palavras proteatllo os 
factos. 

O Sr. X. da Veiga:-0 facto é que 
as postur:as pamo ~m discusslo. 

Q Sr. Drumonà:- N6s nllo tratamos 
agora de direito constituldo, tratamos 
dé estabeleeet regras;qae hlu de r egu-
l ar o nosso procedimento d'aqui por 
diant e, e ell nlo hei de concorrer com 
o meu voto·para que se estabeleçlo r e-
gras que me levem a discutir com pre-
eipitaçlo matarias importantes, como 
silo oa codigos de posturas, que mui-
tas vezes eons1gnlo VIOlencias aos di-
r eitos do cidadllo, absurdos e disposi-
çôes oppostas ao que têm es&abelecido 
as ldls geraes. 

O Sr. X. da Veiga:-E' melhor que 
haja exame das commissões do que 

"Denhuln exame, como aco:1teee. 
()Sr . Drumond:--Sr. presidente, a 

respeito d.e medidas de estat istica, a 
despeito de quaesquer eensuras,eu que-
ro continuar a leg1slar na amplítude 

· que me confere o acto addiciooa1. Nlo 
quero a minima restricçllo ao exercício 
dê nossas attribuições. 

O Sr. X. da Veiga:- Mant4m-se to-
das as attribuições. 

O Sr. Druinond:-&, como se diz, 
se apura aqui essa contradança na es-
tatística, que faz tremer o povo quando 
se aproxima a reuniao da assemblea, 
prellro a permanencia destas censuras 
aos golpes, às restricçiJea que consagra 

o projeoto ã doutrina do aeto addleio-
nal. (Nilo opoiados· àa minorlo). · 

Nlo llcamos· impedidos, dizem oa no-
bres deputados, de legielJO.r. sobre esta-
tíst ica, pois que apenas trata-se de 
regular ·o modo porque devemos exer· 
cer essa attribuiçlo~ 

Mas, Sr. presidente, é mesmo neste 
modo de regular~. é nestas cautelas 
que consagra o projeoto, que -eu 
~ejo restricçôes às prerogativas que 
nos confere o acto addicional. (Apar-
tes). . 

Eu garanto aos nobres deputados 
que, se passar esta disposiQio nos ter-
mos-em qa e se acha elaboràda, nunca 
mais poderemos crear mnniclplos, nun-
ca mais poderemos crear íreguezias; 
taes sl o as difficuldadea que dimana-
rlo d'esta disposiçlo. 

Examinarei estas ·diffiouldades e 
mostrarei a coacçlo em que se colloea 
a asaemblea diante du faCUldades de 
que a tem revestido o acto addicional. 

O Sr. V. Ca(i:- Silo modos de ver. 
O Sr. Drumond:-E, se Mo fOra 

modo de ver, eu nllo vir ia á tribuna 
externar. a minha opinilo. Si se con• 
aummar isto, que eu chamarei n olencia, 
quero, ao menos, 6car tranquillo com 
minha consciencia. (Apoiados). 

Srs., deixemos per manecer as cousas 
como est«o, porque, se houver atten-
tal.los e absurdos com relaçlo a medi· 
das de estatística, em nós mesmos está 
o correct lvo, com a faculdade qu·e te-
mos de revogar as l oia que tenhamos 
decretado. 

O Sr. X. da Vsiga:- E 6ea a assem-
blea a despender tempo nesta luta 
in gloria. 

O Sr. Drum<md:-0 tempo da as-
semblea deve ser despendido naquillo 
que é determinado pelo acto addicional, 
que dá-lhe poderes para legislar sobre 
estatística. 

<?ra, se e~te ~ um dos nossos pr iví• 
leg1os const1tuc10naes, como se diz que 
estamos perdendo tempo quando trata-
mos d'estas medidast 

Srs., nós viemos aqui para l egislar 
dentro dos limites constitucionaes. 

O Sr. Menelio:-E' verdade que o· 
acto addlcional dá-nos a faculdade de· 
l egislar sobro medidas de estatística; 
mas o nosso regimento Interno, no art, 
112, ja estabeleceo certas e determina~ 
das reatricções para o exercício dessa 
faculdade. 

O s,·. Drumond:- E porque easu 
disposições nao. t4m sido ?bse"adas f 

O Sr. MenelJo:- Nao se1. 

• 
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I o .. SY'. PrumP1&à: --,.lus~mente pOI'! 
quo da sua obeornuci'a se do rido' d•f-
llouldadea para os eleitos da provín-
cia, que, por essa forma, 1140 pode-
ri lo ex~o:tiW' em lo la â sua pl!!nltutlo 
as tacúldiíde• ijuillbes rio concedutas 
pe·Jo• t~w -add•c•?oal.; 
· E "•lnAo, 'Te).amos; 

Aa'uiliÔ aúe é nAlo•vel gue te p."de 
d:ÍJ.., I'•Il f •*'!- l.~'lfl'"' -~ ~ "' , ,Yo • IU:'OI]~~ra!. F~~ -n'fó•~ a,eJ!! ~r lllll ,,r. 
gJimenta , a®ttaye\ para a cau. 

'9'ou ~emoq1trar que, te puaar este 
po•j~JC), Ocarem~ inbibidos de 1-.ri•-
lar t •bre ea&alisr.ica. ·. · 
· O Sr. B . Forlu:-N&o é impossível, 
m&'J ' ~ difBcil. · ·• · 
" O Sri;. X:'"da Y..tna;-E' mAtmn pa~'a 
d' '"" ''~~·< ,a l lf "l ,, ·!>'IT',TI < 
lwC~ ar.. -'ti • . ,rJ .•. \ ,1!., F~rt,.s:-Maa .6 qJU clím" 

culdade quo torna-se quasi impolib:-
~~t4o: , : 
.,,9 .Sr . .lmu~:-Uma· das medi· 
claa.que pretenlle a·cotUrnlss&il 'é tá\a: 
Clit• piara .créar·se uma fregauia, é 
ro"d i·(lóuÍ&'tel ·que a~ueiJa Í\,1!~1 ·~~ m/1-
tn_, , ,ctt; ·~~l. tJ~~o; !8 '\ff.l"i torí!>•· .~q IA~ 
óbm ~?. ~~\~P .DV,IP\\fi>. ~'· ,lmu que.& 
outra, ·~ado em.4,QQO. 
· ~ ~~~~. · ~ij'. •. i. to é quu i impoS~ivel 
oblorv~r·JIO· Supponbamos uma fre-
goo.Ji& 'da·s,OOO almas, e que a• fregue-
J:'a novamente creada, para o ser; com 
territorio d~ata , ~oha necessidade de 
Bo.r oum outras 4,ÓOO ajfJ!.S." 1 

'-

Como Cal~Í'Jse eish' div1á&o, se 5 ou 
6QQ.O ,ali!Jas existem na sede da pa-
ruchia que vae ser d&falcada f 

E' 'll.W~ dolll.clll<lade quasi .lnvenci-
V.el: ' Sr. presíden&e; ~t<rla preciso, para 
completar-se a populaçAo ·dà nóf& Cre· 
goecia, tirar-se-· tlopulf.~o até dá ~de 

"' '" !r da· uutrf 1 .-:;.Jia' y'ni, absurdo ; nunca mais pode-
rem.ua erear freguezias n'sta can. 
• ' Dema:~. · pergánto eu: quan'tas fre-
~~iià'itemol 'd\ ·ll~<!.•ipcia ile MinAs, 
Cd'd~tifufda'A' êom. 8.oop almas, de .Prle 
q.u• ~o t~~r div1dídas cómo quer a 
c:q!I!Ni~~ t Na~ temos tal na 30. 
_ O ~r., J ,_ .Luu:- Com 4,~ almas 
me .. ma ~PIOf bem poucas. 
; O Sr .. X . da Váiga:-Mas V. Exca: 
argumentao como se a populaçlo <la 
nova {rsg~ia tosse t irada de uma só 
das • ·xi~t.>ntes. · · 

O Sr. Drumond:-Se nlo tem01 se• 
~~! mui lo: pouca~ Cregu!liu com uma 
populaça. d .. 4:000 almas, o que aegue-
•.e é QMO, r~: limitada a att.:ibul~o 
11ue, as,~,'\~ 4 tt,~t4m.blea P"?Vin.ctal pall& 
creao~o de DCJYal parochlaa; porque.,. 
. ~z:a. CQI!lflJr ' DO,l~ J!atOCbia, i IDCÜI-

.... 
. 

· · peptivel •que a .de ifue: ... ura ~rito
rio ftque com 4:000 ÜIIIU,• bem -como 
a 'n~tn com igual popul~. B' um 
absurdo I • ' .. 

V t~jamotJ agora áa di~ldild6s ~em
bara,ço~ q_y M creio i a1:9Ao• cla-u• 
semblea para a creaoçlu de wunicipie"' 

I?~tra a<ur .. Qiõ de muaiciji\oa dt~tem 
os p,rujeotoa 1 at11' • ·aoumpanmdu. t-. dt)1 
q~os !lemuqswa&.w.úllt de P')I!UlaQI(o 
Dolo_ 1~ersor a.~OOO,~mas .. to.' 

Sr.. , qJllaJoa .awaicipioar.teu: na 
prOYiocia . cbm·1uma •populayío •de 
40,000 al•nut , . • • · 

O ~r •. Mpàio:-Pouco~. 
0 ,8r. • Dmmao,d:-Puil; 11 temoa 

jWuqus, o que ~u~ae é que i•:Odâmot 
COmpletamtiOte ,1 peadoa; qae ' lflo'] po-
deNmos ma•~ creu m.~~Í&IIP..,, po~e 
raro é aquelle Dk prunaGia que,1 41· 
•idtdo, clê.dma .. POfiulllfAo de , 20!000 
alruas .paraj cada •um. 11 ., 

Qll.llqto.i"''hda, sr .. presiclellte, dir 
o addiU~ ... {lU): r~tndaill1ioiolp~l -,ro-
•uel, ao menos,.cle 4:00~: · 
• Sll .,preeide~tte,-- ·ltll~~~~ ~nicipioa 

ere11das temos nós, di!Jilr l'e~fi 'ft.: 
Uaj 10 a e.~ L&. quan~a datei'miuad~}Wla 
nobre commissao t ·R:taUiiuedos o·s 
otçameDJd, du dilerettt'lll oàmaru 
e.nremus que raru ter4o uma niaa• 
de 4:00()$000,. de .mi8io que, diridldo 
o muutci~i·>, cada uRI tenha quatro 
contos de rendaa . · 

l ·A: Iam dia.o, qual " iiaae para ·cá). 
oular-M a ~da de 4:~, lp&ra de-
m ·nàrar·M que é ella proravel ' Nlo 
ha weio prat.co. • 

Q,Sr •• J(.' Ribeiro:-C:h dadOI eeEa· 
tilticus. 

O Sr . Drumond :-Colhi~ aóodi r ao OI IDUDiCiplOS lt&u de H 'OÓm~r 
de frt<gue&ia. desmembradaS, de o~t\'\11, 
e ae u reudaa õtunlcipaes Nlrealiàm, 
nlo pelo que oll'o~~ cada u~ ·aa. 
f'Ngueziu, mas pelo pl'odueto 4e toau 
u ~1\tguc•la~ componence~i do m-qni-
clp10, eu pergaoto: eômo' ha~edlOI de 
a.tbtlr o reodrmeoto -de cada umà3du 
(rdguezias que vlo cpnstllalr ,Y DOYO 

, "-~pic~pio1 ~"-'· 40!iiJad.Q'ro.. nr ai 
'\l'o 01 1 qqn tQs f ~,qr v:en'tllra Oll or· 
çamentoa das camaras noJ oleaecem 
dados, P':ra ~ ~lc~l~1 ~ra ~J.•· 
tli~Ol$ que a ~I'!J~~~ZI~'"'l"~-~'f'j ~~· 
tu de ·enêl•mentQ e • '""!fu~ia-H
tan.to t FlllleOeni·aos illteiramenttl e~ 
meu>a.< 

Porque· f~ Porqoe- n&o se' far' á çct• 
bNnQ& da' reada<• iDonfo,ift~ ~r° Ct'8: 
tt~~ezw, 'mas tlla• êlla.~i .ís,;rtplára~ 

. ccmO:noda. mu"alcip.ll. · ' 

• 



aü . 
O Sr.. Ml,..io:-~ &:~"Cani ~&rai P:•~ 

liolm dar iof.n-w.~. . 
, O Sr. DruDIQJW:-Eucootrac·&o a 
me.ma dUB.:uldttde. 

() Sr AlcMio:-Mio -.poi:ado. o J..n-
çamtClto muaiCipal· é Ct.ho pqr Cresc~e· 

• • li I S. 
O Sr. Drumond:..:..~f\o 416 P''r fr&· 

SVMial; V. )$s.o. aabe qu11 o impo•to 
munloipal, a JDa:tim&' parte, 811 eubra 
na 811<111 dó muuiolpio: alo os icopoatoa 
lançados .ao~ ·e oa• (41!eros le.ndUI .ao 
mercado para 'eerem •Teod1doa oa aede 
·elo muoiclpio. ·Como •podttromo• diacri• 
minar a renda de cada· Creguozia f • 

.lUta duu\rioa do· que 01 muoicipioa, 
doada ~Ul de aahir territorccs para 
comporem 01 projeétadva, hão de d.:ar 
.:om.a pul'ul&çlO e reqda wg.du nus 
n•, 1 • 2, itto é .. 20,009-al~ e 4 coa· 
~ de NÍI. é COUt& di1Bciluo& tle 118 
11ronr, 11.0 dUIIcH que, se pa:~~r esta 
diapoei~o •lo . pr,ujecter &6anço que .PÓS 
6careOJoa iubibid.,.a de legidar sobre es-
tati:~tiQ4 . (Nilo apoiGdo•>· 
1 OSr, X. da V.4'iga:-H~&due legitlar 
cum mau llhothodu •. 

O Sr. ,.VeMiio:-Ftéaremo~ iuhibi-
do, d11 praticar abu~qa. , .. 

O Sr. D•·umoftd:-<>s abu101 do 
CllrtigiTejl. ' ' 
. V,. Exc: aabe qne, aegaodo o oosao 

aydema ttlo•toral, de doas e:o dou• 
aooot ao reauv4o o~ maudatua e tiiO 
t!Aviadua para e~ta casa,. na eua maxima 
parJe, d~putados ooT~. que alo têm 
uouhcuoa ~otiç&o, nenhum. iuteresse 
prelO bme•lidaa Nt.adas.IUlt.,riormeote. 
. O Sr;. X. d4 V1iga:-Muitas •er:es 
para dest•·uirem capri'l:bosacoeute oa 
actoa d.~• ou trl)s . 

O Sr. Drumond:-Eu acred1to que 
aquellop• q\le •ietem a e ,ta cau e 
qul olo ~m a responaabilidade dua 
medidu Tota.laa aoC,Ãormeote alo 
bao de r81'ogor capricboaamenle oa 
actos d'aqui emanados, .e sim o (arAo. 
d.de que o interesse "fJlblico o recla-
me e aoja oeoea5ari., restabelecer·•• &· 
j ustiça. 

O Sr. X·da Veiga:-Em regra, cada 
bieonio novo orgaoisa a estatística a 
aeu modo. 

A aasemblea de Minas hm-se clesmo-
ra'llsado muitO por CllU'Sa 'desses &bUSOS. ·o Sr. Drumonà:-N;lo devemo• aio· 
da recaiu a pratica de ta~s abuliOS, de,. 
d.e que u medidloa de estatística hoje 
n.IO ofl't~reoem a lmpohaocia e o íot.e· 
re.ae "qUe tloblo em aooos aotellurea, 
flrClué, pela ultima reforma eleitoral, 

• 

oao pi'OIIusem ds- tnélntot ~olfeiW. de 
uutr'ora. 

SI lsw 4' certo, o qae ae .egue é qae, 
trat&CJ!lo-Jo do "'"umvto . U.o lmpurt.ao-
t.e, aomeote prec!omloM'f. o loterMM 
pubhcu e nlo os mesqulohoa e coo-
domoaiels Interesses politicoa, que em 
ao aos aotariores erlo o mo•el quegala-
va u .asternbleaa oro•loclaes, quui 
sempre, lia decretaçao de t4es medldaa. 

Dll. ·~omeoto, Sr. presidente, alo estai 
aa coo~ideraçõeá que pc~aao apre1eotar 
aobre • O• a.aumpto, e o CaQO, alo pelo 
deaej~ de ompecer a maroha do projecto, 
ao cont,rarlo, tenho ar4,ente detej l) 4e 
concom·er para que . o lo M pouao lan-
çar A auemblea proYioclal de Mio~ 
essas ceosu ru, que repu to i oj ustu, por 
que estou certo de que o~movel que a 
wm conduzido na decretaçao destas me-
dhlu tem sido aempre o lot.ereaae pu· 
blico. . • 

!laço estas cooslderaçõas ao Intuito 
de Mr convencido e. quando lssoacoo· 
teça, Sl"Dcorrer com mlohu Cracaa Cor-
ça• para que a província aeja dotada 
com e·~ta· reàoluçAo, qúe ~OI nobres d~ 
parados se allgura tAo vantajosa, mas 
que a •mim, até •~te momento>, llare-
ce ruinosa. \MUUo bem:··muto bem). 

Nlnguem mais pedindo i palavra, ,n. 
cer•·a-M a diseusslo e Oca a YOtaçAo 
adiada por ralt.a de numero legal. 

O :Sr . Pre$lalnlt tleslitJa a ordem do 
dia 23 e levao ta a aeaslo. --57. • SESSÃO ORO IN AR lA AOS 23 DE 

OUTUBRO DE 1882. 
PaeswsNciA oo Sa. BAaXo na Coao-

JU.NDIL. 
SUMMo\ RIO.-Pareeereo.-AÍietameDto elei-

toral ~m S. Joeé ci'EI·Rer -Dieeareo e 
requeramento do Sr. Sneraa11o de ReeeD• 
de .-t.• prrt- da ordem do dU..-orçamiD• 
to proviaeial.- Obaervaçlkie doe Sre. S. 
Ferru, T. da Motta,' Toca11tiDe e t,fo-
retuobr ,._EmeDdae • additi•ee.-e.• porte 
da or<km do dU..-orçamuto muD.iclpai .-
Obeernç4oe doe Sre. M. Ribeiro e S.Ye-
r iaao de Reaeade.- Emeadu • additivoe.-
Pagameato de ordeaado.-Lieeaça.- Nnt• 
pglo de rio.-f'rojee~. · 
Ao. meío dia, rei ta a chamada, aehlo-

ae pre.,otee 30 Srs. deputadoa, faltao-
do com participaçto os Sn. A. do Ama· 
r ai ' F. Navarro, e sem ella os Srs. 
G. P.o:noa, Santa Cecilia, Nehoo e José 
Ru6oo' 

Coroparoce depois o Sr. Rarilo de Co-
romapdel. 

A.lire·ae a sesaAo. 
E' Íida e approvada a ac&a da ao-

tocedeote. . • 
Nlu. hneodo expedíeole, P"~"-•" •\ 

apro!:l&olaçto de pareceree ·ae com-
miaGe~. 

O Sr. N. Lase, por par&t da ele r.-



dacçSo, oa'erece redlgillos alinal · os 
projoc&oa ns. 32 de llf79, 184 de 1S78 
e cu de n•. 52, lOS, 107, 149, 173, 175, 
193. 216, 21'7, 218, 210, 241, 236; ~. 
265,266, 267,268,269,1291, aa1 , e 
6 redacçGI>~ emanadas do projé~to o. 
47, os qu&'*l dispeasado o inwrstic.o, 
a ·reqoel!imeoto do Sr. 1.• Secreeatio, 
aao IQ8o postos em dUcuuao e approva· 
dos. · 
AUst.m•nto eleitoral em·s. 1011 d.'E/,. 

Rey. 
O Sr. Setleriano cú Ruencú requer 

urgeocia ~ra luodameutar e ofl'ere-
cer n 1u requerimento. • 

A caaa Côo cede a u rgeocia. : • O 8r. fiveriano de fte· 
llende•-8r. pre,ldeute, todos os 
dias novos fact ·• Têm comprovar guan-
to dlkta tribnua se tem dato em rela-
Çio ao e.stado de in$ubordtnaçiu e auar-
chia em que 1&6 o ctrpo d11 poltcia 
desta província, e· ainda bojo~ chega-
rio ao meo· couht~dm •uto noLic as que 
maia uma vez iufel:zm nte oontlrm!o 
tod118 aa accusações Celtas neste at~n• 
tido. 

Em princípios deste mez, Sr:. pre1i• 
dente, partio desta capilal um de~ta
cameoto, aob o comm11udo olo sei se de 
um aargeo•o ou de um caho, de nome 
Balbtoo, com destiuo a Sete Lag.Jaa, 
para tratar da pridao de tlal~~·. ao-
ousados CJmo autores do aliS&alinato 
praticado na peS~~oa do "ngi!Dheíro . 
Leboo. 

'A poucas leguas desta capital, no 
arraial de Santo Antonio do Jiao aci-
ma, •~te destacamento dirigao·se a 
um rancho, que alli ha, a pedir aga-
talho. 

Notando ao commandante da escolta 
o proprietario do rancho que estava 
elle t~c~:upado por tropeiros e que na 
sua Cllaa oao havia seoao o commod11 
ueceeaari" para sua Camilia, prorom-
peu aquelle em ameaças, querendo 
t~brigar o rapcheiro, de oomo Autooio 
Fernandes Corroa, a lho dar aposento. 
Ioterriodo na quustlo um Pl!bre la-
vrador daqoelled sitioe, por nome 
Miguel Francisco, que regre~sava de 
aeut trabalhos de la•oura, trazendo 
uma fouce, voltou-se coutr& este a·ira 
do cornm11cdaote e seu• eoldados, ar-
ranc~tndo ell~al eob o pretuuo de que 
ora uma arma •probíbida, o iostrumeo· 
to de trabalho, que o inofl'eusi v o ho-
mem tinha nas mtoa e o cortando a 
du•apledados golpea de reflea. 

Depois de praticado~ estet factos cri· 
111in~·aoa, depoil que deixaram. o inle· 

• 

• ••• 
lit quul exat1ime, f<~rlo procur.&r com~· 
modo alem de um rebeirlo, em um ·, 
hotel•q ue bt: no arràial; e depois da 
refetçao, ao anottece~ tol tarlo a &d:-
mar urna lleaforra do rancheiro. • 

Atlil.lhégando, derám' um• forte des-
carga contra 4 cuu"e comtout~rlo do-,: 
trva actos de brutal ~~&hag't~ria , reti:; · 
raudq-se satisfeitos é fazttD•Io alarde do · 
seu pri,)Cetler ' iosolito e crimio0110. • 

Soa iufurmado, Sr. ptesldente, quÓ 
o kubd~l~o dáqo .. Ue daatrtcto I!Urà 
aut ... do~ CO• pode d.~licLO na pG:Illóa de 
M•guel Fl'auci~co ; pdrem cónstiJí:~ 
qu11 nunbuwa pi'oviUeucaa foi ainda too-
mllla DO ~eutu.lo a~ Hr 111fl11Jido Q 
juato ca. t lgu'aus hero~• autul\â de fal'' 
taçauha. · • l • 

S·· préaldeule, nlo';; objecto do ~ 
qoerlmeu~, que V® .• fl'o~r~r. ~te t;a· 
cto qlte acub.J de oarbt', porqué nld 
que~ informaçiJes d·• governo a este 
tesfJGtto ; fiz ~1 referttnêjia somente 
para asaignalar o 2úanto tGm sido pro-
cedentes as acco.aça.fa I'Í'udti'z-.à~ '04n:: 
tra o corpo polic1al e n.a eeporaoçà de. 
que, tanJo acittnéiu··o·S'r pre!idt!Dt.e,de 
quan.to aqu1 expendi. pt<OCnrarâ }irovi-
deoctar do m. do que iJ~ llque impune 
semelhante attentado, commettadó pel. 
força publica. 

O Sr. X:. da ~eiga:-:-~poiadoj é_~~. 
escandalo. -

d· Sr. M'odestino:-A ser verdade, • 
serem as mrurmoçõtls prllabda. por'pei· 
suas fldedtgnaa. •· • . · 

O Sr. Seoeriano de Ru~: :... Sr! 
pre.ndeo~, no requet·tmeuto que ' vou 
ofl'erocer à cooaidt~rllçAo da cua · nlo 
tllubu em vi~ta dmgir cen~uras ao Sr. 
prestdeote da- provin'éia. Si a admioia~ 
tr11çllo de S. Exc. nto é isenta de er-
ros e iuju.tiças, com tudo folg•• de re-
conhect~r que o Sr. Dr. Ottouí tem pro-! 
CJrado ao manos salnr a11 appateoclu, 
du:lviandHe da· cat'r&ira aegutda por 
seu~ antecessores. S. Exc., J.ortador de 
um nome lllustre (apdiados ,que ha de 
procurar com todas as fot ça• zelar; s: 
.l!:xc , que tem upiraçOet politi~ ha 
pr..vincta, deve se .esforçar por seguir 
a:s normas de um governo moderad.u e 
que se imP'•nha â publica con-.deràçao. 

Em reluç4o- â :). Ex c., d1gé1 CO IDO a 
~elba de Smtcnsa : - Deus N• aao Sé-
nbor que o êoos~rve 011 arlmtnl. traç&o, 
emqu,lUlo durar o· partido llbe~ll no 
govuruo do pau:. • o mau Intento, sr: preaídente, cõm 
este requttrimento, ã pedir l S RiO: 
providettcaaa energicas a ~•peito· de' om· 
factb gra-rlssimo.· que acaba · ele se-dar 
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poaito '91 fugir no cumprimenlo do um 
dner, nao dando lugar ã revido do 
ali•tameut-1 elettoral. 

O Sr. Moret.nohn:- E' mais amao-
te da~: CUSIU 

O Sr., X . da Yeiga:- Coosta que no 
Mar d'He$pauba o juiz muoi.:ipul fez 
a metiJI& eou>a. 

O &·. J . L~i.;:-So ell& estava ía-
zllldo iU't'ODtarios, porque O•IUpplente 
oao t atuu do alistlimeoto1 ' 1 

O Sr, ~orei.;Bvhn:-0 ser'fiço elei-
toral prefere a tvdoa os outros. 

O Sr, H . Safu:- Quêm tem de to-
mar cout~s ao juiz é a Relação do dis-
!rioto e olo o governo da provtQCia. 

(Ha out~:OB apartes). 
O Sr. St"riano ele Re,sende:-E$te 

juiz munh:;pnl, em sua iugeuuidade, 
~miDuvcou ao Sr. presidente da pru-
'fioo)Í o facto que aca!>o de referir. 

Existe, poi~, nas mào1 du governo o 
auto de corpo de d .. licto, fornec1do pelo 
proprio juiz, que, por este procedimen-
to, e~ t.â incul"llu n11~ p~na~ .da art. lõ! 
dô codigo crJÍJIInal. 
" Eu, purtanto, peço ao Sr. presideute 
da proviucia. .. · 

O Sr. H. Salu:-Peça ã Roiaç;tu e 
ao juiz de d1reito da com.aroa. 

O Sr. Seceriano ele Resetade ... que 
ordene ao vroiUotor pu bloco da com .. r-
ca quo promo'fa 03 termus do procesll'l. 

O Sr. fi. Sale.t:-Ordeoar,nau pude. 
O Sr. StiPSrutM de Resende: - 0 

apto d" corp•• de detícto, o ufficto d'esse 
p.egllgente magistrado, provando a flllta 
de exacçpo no. cum.,rmteuto de seu de-
ver, est& nas mlos do governo, que o 
den reme~'t~r ao prnmotor publtco da 
como roa 1\0 R o da, Mortes, ullm de que 
este cumi'ra o seu de v& r, dando a com-

' patent11 qu~1xa. 
O Sr . Paia:4o:-Talvez que o j uiz 

muoicipll, no olli.:io que dirig•o ao pre-
siduote da proviucia, declaruse ot 
mot~vos, e estea sejllo procedentes, 'pelos 
g_u1u:s olo pondo a~rir o pra.so P.•ra o 
alistamento. 

O Sr. Seperiano ele Ruende:- Aaho 
difficil que elle allegue u~ motivo 
plaus1vel e que o ponha o coberto da 
fulta de .oxacçllo no cumprimento de 
seus deveres. 
.. Srs. ,' nao qurro dizer que o juiz mu-

nicipal de ::;. José deixa~se de cumprir 
êsto dever .por fa lta de intelllguocla, 
por •guorur as prescri~ções da lei, em· 
boru a sua oa.,aoiollldll , iotellectual te-
oba ap.,llrecld" em quadrado, formao-
do enigma ptttordsCO, á m11rgem de uns 
Jutos;,nlo quero tambem acreditar que 

e a~~ 
elle assim procedesse movido por es-
plrito de gaoancia, para apronitar·ae 
de vantagens que lhe pro'fê,n de 'fia· 
gens, quo lhe dao lucro, porque é p1)r-
tadot· de um pergamiabo,de'fe ter iate-
res:e em z11lar a sua reputaçllo o, por-
tanto, ~lu pode querer parecer um j uiz 
gan,anctoso; mas nao pt~sso deixar de 
enxergar no seu p~pcodiinento faltll 
de iS!ll\çil!l pa~t•da~: a o~ o, df!~ejo de 
~ Cf!COut.m!!!lP&r !\O P!lr~ido liberal,. ~o 
tutuu.o da, ob,t111' ,uma com1HCa, qJle é o 
aosu sonho doUfado. 

O ::ir . Paix4o:- Qual é a conaeqÔen-
cia pulitu:a de.:sse ac~ ,f 

O Sr. Seooriano .cJe &ulacle:-E' 
claro que é esse o m.tveh do l'fOCedi• 
meu to du Dr. Jos() Martins Baatua, t&o· 
lu maia quo, segundo tambum• me ovao~ 
~la, O $,Ctdatlao~ que hnia alli parJ. ae 
lii>Creverom cumu eleitores ' perLOacilo 
qlla~ • todos·ao partido couaer Yitdur. 
~ '!> guver~~ continuar a apadrinhar 

os Ju•zes pnhUC</8, se na pratica de 
abus t$, ew m11teria eleitoral, em ,vez 
de encontrar ngor e pullioa,o,,puderem 
ellus Cj)ntar, com apoio e ahu pr:o· 
tdcÇ()tl~, pudemo~, de-de ja dizer que a 
le de 9 de Jaoeoró de J88~ ~rá, como 
as outra3, inlt:iramente bulhtlcada. 

E' pro!Ciao fazer coto que 8MeS ju zes, 
Obsec.tdos pelo espldto pol•t•co, COID• 
preb .. n-lao que serto pre~ndo!, em •• 
de g~lardu&lios, to lu 1$ 'I'OZOS que 
bu,:que10 recomm 1odn-~e, usando de 
trek$,que prejudicam d•rt~itot políticos 
e deturpam uma reform•. que C'lll•' 
tou tau to dtaheiro e sacrttlbiO! e na 
qual se depositavam as ESper11n~as do 
pai!. • · 

Trazendo Iaos Cactos ao cooheclmeo• 
to desta assemblea e do Exm. Sr. Dr .. 
Thcophilo Ottoni, a queow.desta tri-
buna dir•jo.nm appello e10 prol dO$ dt-
reitos cooculcados pelo crimiaoao pro• 
ceder do juiz municipal de S. JoJé 
d'EI-Rey, espero ·que S . ..Exo. darà·as 
pruvidt~uc•as que o casiJ req,uer, olo 
llcaudo impune 9m acto que, a re-
produzir-se, ,contando CQm a' impuni-
dade, trará funestas coosequeooia e õ 
certo aniquilamento da non lei e1ei-
toro~l. • 

Sr. presidente, cumpri o meu de'l'er 
de representante daquelle dbtrlcU> 
(apoiado~ daopposiç4o).pugoaodo pelos 
~ . rdiOl de co-religionar?os, d1reitoe 
que Corao e&llllldo~ áos pés 1J6lo ba· 
charo~l Martins Bu to•; sento me ~~
tisfeato com a 10i.nha cunsc eocía. (Al-ui· 
to bem,) ' 

O Sr . P aia:lffo:- Posso usnerar que 
• 

• 

• 
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o lJr. ~l1rtia/Bast4u 'á u1n m ç,~ mo.-
• to dÍSttUClO. ~ 

E' ap"ilj;dO e posto em di·CU$síio, 
q,uo llcu ailiudu, por pedir a palavr11 
o Sr. Pélix4o. o seguinte-

Requerimento. 
H.eq ueiro quo se s••l i citem inforrnaçõ.i~ 

do presidente da p••oviucia acerca olas 
providenc.a' tomall•s no sentido de 
emotu tr..s& a tevi~o do alistamento 
eleitun~l nn município de S. José d'EI-
N.ey, visto lll\ 1 ter sido !o~ito no pras•1 
lt>frlll; outrosim, Ff1 fnrnm expeili<las 
Qrduns1 afi:n tle ser 10$1 ouub•l•sa•lo o 
ju z municipal , Dr. Jo'é Manins B.ls· 
tos, 110 r esse fttoto. 

Sala du sessões. 23 .te Outubro de 
1882.-Seberiano de Resende. 

1.• P ARTE DA ORDEM DO DlA.. 
OrçamenliJ provincial. 

C.mtiouaodo a 2 • di$cuss4o do art 
12 do pr •• jecto o. 288, dtt orça meu t> 
proviocil\1, é o mesmo rejt·itlldo. 

Eutl'a &m d.iscussl .o ·o art. 18. 
E' apoiado o $eguinte additivo. 

N. 22. . 
Art. E' cr ea1a uma ca•leira de in-

atr uc:ç4o t•riaoaria (Iara o sexo femi-
niuo na fr·egoezia da Abbadia, wuni-
citiiO de PHauguy. outra na freguezia 
da Morada No. vu, do mu_oicipio do 
Abaeté, e outra para o sexo masculino 
n:• povoaç;lo dos E~teioa , do município 
de Dores do, lndaiâ; revogatlus us das· 
po siçõ~s ~m contrario. 

$ala dos ses:Õt3•, 23 de Outub:·o de 
188 ~ -A.Zacarias, Keràole. 

Encerrada a disousdlo, é app1 ovado 
o nrt. 

Entra em discus:!ão o nrt. l ~. 
E' apoiada e entra oonjunctllmente 

em disduss:lo a seguinte ernenrla-
N. 1. 

Nll art . 14, ern vei do 80$00J, diga-
ao- 60$000. 

Sala dua sessõ'es, 23 de Ou tubro de 
188~ .-Jfanoel Fufgencw. 

E' lado e apoiado o seguia te additivo: 
N. 23. 

Ficrl revogada a lei o. 2182 de 27 de 
Novembro de 1875 e declarado caduco 
o oontra~o celebrado poln comp~nhia 
Leopohlina l!om o governo da provincia, 
em virtude da mesma lei. 

Sala das s~sõo;, 2.3 de Outubro de 
1882.-Paixão 

Encerrada a discussllo, é approvado 
o art. e rejeitada a emenda. 

Entra em discussllo o ar t. 15. 

E' apoiada o entra conjunétamente 
em tli~cu :841) a séguioto 

Onde se lê 
Veiga. 

Emenda. 
N. 1. 

.15, diga-se 5.--X ·da 

Uude 8e diz- que elle arreoa<lar-
accresceu ~o-~e-de gont>ros In tr6d uzi-
dos ou expnrhdus por contrabando-. 
X. da Veiga 

Sll•t lidos o apoiad'ls os seguintes 
Additivos. 

N. 24. 
Additivo ~~ disv.os tções gerl!es. 
Art. O governo da provincia, den· 

tro d11 verba consignada no presente 
orçamurito. wà'ndu'rA abrir Cllncurro~n
cta em ba~ta publica para o serviço cia 
illumlnaç4o da capital por 230 a 250 
laaop~llll$ de kerll~aue~ cala um de luz 
equmalente à de qut. t ro velas stearinas 
p.:Jo monos. 

§ unic '· Podtlrà sor preferidl) pelo 
governu o ~ystema de illumiuaç4o pela 
luz olectríca ou outr., qualquer que· 
for julgudo mais vantajo•~o, depois das 
preci$u~ expericucius, uma vez que no 
contrato respecli r o n:lo soja excedida 
a cousognaçao do orçamento o prece,la 
a refurao.Ja coocurrcucia. 

Sala das so sões, 23 de Outubro de 
1882 . ...:X. da Veiga. 

Ar t. 04 liHOS aolquiridos pelâ pro-
vlucia pu1·a di~ tl'ilo u1<,:llu gr·atutta aos 
alumnO$ pobres das escolas primarias 
serl\o remettidos, motao.Je uos inspccto~ 
ros e metade ãs camaros munocipaes, 
par·n éfl't~ctuarem aquella distnbui,.ao, 
guardada ua remessa dl·S ditos livros 
a proporç;'il) rclauva uo numero de 
alurnuos frequeulús das escola$ de cada 
muuicip1o. 

ArL. Fica em pleno vigor a lei o. 
213~. de i!7 do OuLubro de 1875. que 
r ogula a npo>uutadoria dos cmpr .. gullos 
J·Uiilacos; re1•ogadas a lei n. 28~~ de 
~~do Outubro de 18:H e mais disposi-
ções 0 10 cuutrar.io, inclusive as autóri-
~açõcs um outras les~. de que o governo 
nâo ~e ~ivar ntilis:tdo. 

Art. Fica em pleno vigor a lui o. 
11J77, de lO de Nuvt~mbro o.Jo 1873, re-
fercu te a ca~as para osculas e ou novas 
villas e cidades. 

'As t. F icao creadns ern lodàs as fre-
guQzias da pruvmciu, que ainda as nlio 
tenhan, UIDa escola publica promaria 
par.t o soxo masculino e outra para o 
remiuiuo. 

Es1a~ esc ,1:\s il'llo sendo providas na 
proporçto dos fundos coostgoados a~-
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nualmooto oa loi de urçarnonto pr~· 
viociu I. 

A: d. 'Em todas as escolas primarias 
do nmbos os se.xos os alumnos será'o 
oivi•llolus em duus lura'na$. A: ' primeira 
frequentará a , nula. das 9l horils da 
rntinh!t afl moío dia, o a· bOgunda de 
unia âs 3 I IÍÕriu da tJrdo 

N.1 divisll•J das tu r aoas, cujo oumoro 
dó albaó·nos será 'proporciona l, o respe-
ctivo prufessór ' atteodérá quanto pos· 
sival as cunvenltJoCÍit- 1!06 allunilos, em 
rt~llo da di$taoct:L e n que residirem e 
da hor.1 811\ .!l~e ,acaso tll,nba:o occupll 
çO'as JIIIS cnsas de s~os pi os, tutores ou 
Jlrotectore~. ' • '' · ~ • 
~rt. Em Í!!: Ualtlode do coodiçO'es 

nás pruvus <Íe bublli tnç!lo para o ma· 
gisteritl ~ordó preftmdus a:1 seob•Jras 
va ra riigerem as e:scolu do soxo mas· 
cu liOil. • 

Art. As esc.,la~ normnes: cuja fre-
quoncia nã" attiogir ao numero do 4') 
alu tnnus1 pelo mouus, na~ diversas au-· 
las. {oxCt>J!luadas as pra ticn.s)1 ficllo des· 
dó ju ~nppriÓÍidas. , 

A H. F lciio' desde ja 6upprimidas 
qua .. sqdér cadeiras do ensino secunda-
rio exastàútes oa província. em cujas 
aulus niiu hou,•er, pelo~ menos, a fre-
qul!DCia de 12 ai UIIIOUS. 

Art. E' prohib,idu aos professores 
do lyceo, ex.terunh> o escolas norlllltes 
o ensino particular dns matcr ms que 
lceciuuao ne·sa~ estabelocimontos, ! Ob 
p~nn do d••mtso!IIJ. ' 

Art Para que ·se mantenha qual-
quer das officiua.s do lyceo de arks e 
otllci••S do Serro, que s.:r<lo duns, uma 
du caa pinwiro e mnr.:euoaro e out ra de 
for re1 ro e senalhe•ro, exigir.se-ba a 
frequencia, pelo menos, du 15 aprondi-
Z\lS. 

§ unico. A ta~lh• do pessoal e ven• 
cimentos do refertdo lyceu fiC!l sub t•·• 
tui tlo pgla seguinte, devendo u govt~r• 
no alt.lrar o !regulamento respectavo de 
accordo com a mesma: 

Tabella. 
1 Oireclor-sccrj!tnrio • • 
1 Profe~r qo instruc\llo 

primaria e de desenho 
li n11a r • . . . . • 

1 Pua·tcil'o-servento • 
1 Mostre carpioleiro-!Dar-

couei ro . . • • . 
1 l·'erroi ro -sert·albeiro. . 

800$000 

1:200$000 
600$UUO 

400~000 
400$000 ----

S:á0()$000 
S. R Salâ dM sesroet •. 23 dé Ou-

tubro de 1~2.-X. da Veaga. 

.. 

N 26. • • 
4. 's disposições per manentes. , · , 

.APl. A sqbveoçao,-kilomelric~J.,.. 
tradn de forro do Jequitinhunba,de qo.&J 
truta 1r lei o. 2789 <lo 1. • de . Oucabro~ 
de 1881. sar(à pâgã com ·a ·limitaç&o~e · 
quo tr~tlâ o arl. 7:• '§ da llli n. 21!Uf~d1 

•llto' anlll), e somente é devida •; 'tbll~ma 
subvenç.'\o sobre OJ Se' SOllla li'iotiÍ lcit~ · 
molrus aproximadamiin1e, 'cpnf.)l'toe•~" 
requerimento do coocessil)nario~ l~ue 
scn•io de baso para o contrato de-23i 
do' Abra!' do l811; ~em efl'eilo tio~~ 
parte o ad1díiamenlo ao me~mo i:®-, 
L'rlltu'. 'foJatU a 27 /lo Dezembro 'dó refe-'1 
rido''nnaio. 1 111 nt " • '""' ' ··• 

1h la tlns' .s4f~. 28 de E>ü t'ltbro-•cte: 
183t.-X. da Ve'{Ja. .l••·L .. ,J.q 

O 8r. 8ll~ct~tre Ferruz:..,.Nlo 
ê demais, eomô $ÚppG~ o nebre depu- · 
tadtl, o preço da mtttrlcol• na 8ICOla 
de pharmacaa, tanto mala·que-il pa89) 
em duu prestaçGes, de 40$0001 cada. , 
uma, $. Ex-c. de, v e sabj)r q 11§ a ma• 
tl'icula nas, 9SCUias de !lbarmacia. 1~ , cô no e Ba liía é de 1 o~olJõ. e !á a 1 tda 
é multlsslrno mais cna 'd'o qÜé 11esta' 
Ca{IJiall. 1 

' ' " ;o 
A Iom disso. a casa rapprovon um pro-· 

jacto rarormando( aqueUa tlscola, :tefól'· 
ma quo traz um accresclmo de despeza,. 

· e éju~t.o que se evite o mais pouivel o 
augment.o de despeza para a. provlttela: 
Po.lemos gQz.aT d_8S$e grande .• nlelhora~ 
meot.o n~que!l~ .estllla, sem gra'tlaJI,oD,.ul' 
pa rn a f>rov t neta com u !D pequeno 
l!acrl n~\o mais p~ra 'os pretondóntéls á 
mUHcllla. ' '" ' ' ' . · . 
As~lm , entendo que a Ul{emblea nllo 

devo approvar <& emende. do nobre de-
puttulo • 

O 8r. Teixeira da Motta:- Sr. 
presl~onte. venho desempenhar-IJ!e cte 
um ol:(lmpromiuo que, por ~llo,à 
diSQU:I$40 do art. ~ • deste proJ!lCI.o. con- , 
trahl para com esta assembl~. para 
com a província o especialmente para 
com o dfsttictó que repc·esento. ESse 
com1>rOaúlsso traduz-se no seguinte ad-
dítívo, que •ou otrarecer e que procu-
rarei juatlftcare,m. poucu palâvr,as (lê).1 

O pquco tell}po que nos res~ para os 
nossos t rabalhos e, prlncfpalm.,nCe, o 
mau estado dB minha saude, que nlb ' 
mt) permitte , fa)!al' hoje, ~nlo fazendo; 
ver.Jadei ro sacrcftclo, ma 1mpoem D""de· 
ver o a nbcê.~ldado de ser muHo brevil 
na j u8tl0caçl!.o· d'oste alldltlvo. 

•E' prluclplo de eco.nomla poli~lca.., a~ I· 
to "p11r . todl)s os ~CI'ipturos quH · ~~ 
ta·a1ado dqssa scienCJ!l q do Qnanças. que 
M lmpo:~i,ÇÕ~,:I em getal ~qrê~ ll~r co.;-
bradas sobre o resultado I qot~o que 
d.Jre1n as' loli\Í'strlas, é nuncá ibbre 'o• 
pruliuct.o bt·ut.o. pois que, como ja ti'fe' 

, .rccasi&o de dizer, o lmpoato lanoa\lo 
sobre o producto de qualquer lndus-

• 

• 

• 



•:.• 
trla, nlo de•lozltlu u dospezu da pro-
ducç&n, vai_ ~~h ir yróprlameote , sqbre 
o t~balhn • e oo6rt&n u · classes pro-
dootórt.cr, ·me~nio roaqulllo que éllu slío-
pt~t~~meo&e ~ IIOO:some(lt 1oo proprio ·esror-
90 que ~razúm ou .aootldo de d.eseovol· 
YBI' <~~mo);h<J•·ar a l.n•lu.~ &rla, e . atnda 
Dy d~~t que por , voótura soft'~lo. 

B1 ~te ~~~~ P.ripcipi·• que ó' ecooo-
mj~~ Ada~ ~'!l~ th tllo cri~ri,oaameote 
expr~ I!& ) , • .d~~.quatro reg~ por 
ell~t ror!l!ula•L-u l!>'ra a decretaç4o e 
~êel!QI.O d !' iOU'~tos . • 
• f>,, ttate ~c...~omi1ta ~· mencionada 

re&n ,qu..1 çada iotlustrta d'eve paP,r 
na 1 pNp9rçl!!1~o.lllÔru que' tira dõ 1eo 
eXOI'Cieto, ou oad.t contribuinte . uma 
qu9~1itP-!Iite proporcional a aua reoda 
particular. 
,.~1t.a .é .. a 11.• raaJo que me leva 

a aprefl!ntar o (oreaeote addi~i~o e é, 
et11 .otinb.a op:ni&o, a- raalo maia forte 
que .dne -4etermioar a assemblea a 
a,tlel ta l-o. · · 
- 9111., um _pr.ncipio tao garalmente 
aêei~ nl'é parece' dever ai.nda mere-óer': a ~~~~~~pvàÇio da ca.s11, por ten-
c:t'or a harm • .nisar no Cutu ro a im~ 
ai9lo ,provincial, que re..:ahe sobre ·o 
ouro, o•uo a impotiç4o gerlll sobre o 
me1ma 'objocto. 
. E' tabitlo q 11e a lei geral o. 1507 de 

26 d& Slltewbro de 1!!67, n•J art. 23 
S 1:•, dl•põ<~ o sóguinte (U) . 

cr Aa coucessiJe1 de miua1 ftclo su-
J ~i tas • :a uma taxa . proporcional de 
~X do •'·ehdlmeu't•• dá 1m10a, liquido 
da !lesi•l?l '\ d.1 extracç4o ,._ 
. Bem sei que ~sta M n4o tem estado 

em exeeucçao oe. ta parte, mas con-
sta-quo o.gov<~rno trata de executai-a, 
de rugulameotar a cobrança do 1mposto 
do ouro, ·no que dia respeito as rendas 
o'u ip teresses geraes, de conformidade 
com os ias' ideas. ' 
• E'· oxaclllmeute de accortlo com esses 

principios•e quasi que oaa mesmas e~
l!''e~~Ms que eu red•jo o addil ivu que 
T oJo mandar -á m~, e por isso·enteodo 
que a J·u~tiçl ·da medida oelle contida, 
alem e' ser pr<~clamada pela rciencia 
e palús e~criptores que tratao da ma-
tena, J.em ai.nda em seo favor a con-
trll prova dos Cactos, poia ja mereceo o 
assentimento dus {'Oder&l geraes. 

'Ha uma out·ra ras4o forli~sima, que 
lgbalménte me· determina a apresentar 
o l~ditiv·•, e é que, por esta forma, 
pJ'9cuN satisfazer as aapiraçiJes da 
zoõa que represento em quui toda 
lU& e:tteu~l), 

. Ja uva. occaai&o de dizer que a in· 

d_us~r:a ,auriCI!r.l á alli uma das prio. 
cipaês !untes da riqne:r;a ... 

O Sr. Drwmond:-Rique1.a par ti-
cular. 

O Sr. T. da M otla ... JIOÍ~ que á in-
dustria agricola, nl •• só lá, cumo em 
gorai. no uôssoJ paii, acha-se aotual-
mcnte &oi, e,;tado ae lamcotnel ·deca-
deocia. 

E1s a rasao, pela qual, oes•e sentido, 
recebi algumas r11pre~entações qué ti-
ve a b6.tra de mauCiar a mesa qoanrlo 
pela primt ira ve1 me occupei de<ta 
mnter1a, aa•igoa•lns ~r pe1soas de 
tudo c'uncetto,d, to• la a import.aocia, r&-
aillonlea naquulla z .. na e pert~ocen
tes â ambas as parciu ll~atlea p•11itiéas. 

:'\in~a ~i!, Sr. jir-~aideiJte, ( mu-
dança '1lo tio posto do bru(o parà o ll· 
qu 1do rarA c m que e lle seja pago com 
muito m·oior facilidade, e trar& e>Jmo 
<(o>n~u~nci11 o e~utbelt!Cimeoto de oo-
vu mtoeraçõ~s naquellas e em ou'tras 
rel{iõe~. 

Ha all1 A venda lavras importantes, 
que nlfo eo.cuotr4o compradores es• 
traogeit UP1 por varias ra<iJes, entre as 
quaes Ogura o imp-.ãto que aotualmeote 
esta lan,·allo sobrà este ramo da ln-
du. tria od~activa . · 

Ora, V. Exc. compreheude que, aio-
da quaudo a alteraçao por mim propos-
ta traga alguma dimiouiçao cte renda 
para a pt·ovincia, em relaç4o As lavr .is 
existentes, desde quo so ostabeleç4o 
ou Iras, e lia poderà trazer e trara por 
certo augmento de renda. 

So.ppooho ter aa!im, com quanto mui 
res-nmidamente,exposto á c&Ja com toda 
a clareza as f&$~ qne me levar!o a 
apres~ntar o additivo qne ue entrar 
em discuss4o. 

Dd'' ia replicar agora, Sr. presiden· 
to, ao longo di•curso qoe sobre esta 
mesma mi.teria foi · proferido pelo meo 
illu,tre coll t>g:a e partícular amigo, o 
Sr-. X. da Vetga, enr resposta a outro 
que eu ja havia pr_oouociado, mu, ain-
da ba pouco o dr.sse, meo estado de 
aaude nao o permitto e, alem di~so 
como á possível que haja di scussl~ 
ni~is ampla so~ro a mataria, agoarda·-
rel es a occasl4o para responder ao 
~obre deputudo. 

Nilo quero, porem, deixar de dardes-
de ja uma explicpÇ<to ao me o uobre 
collega, mesmo porque refero-se a 'um 
faeto noVo>, SJbre o qual ainda nllo Cal-
lei. 

No final do seu discurso, entre ou-
tros !ao~ que apresentou como dQ• 



• 
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mon•lrntivos ele que as companhia9 in-' 
l){oms •aqu1 esea btillt~ei'lllt!l uá /!ti)~ ml!:-' 
I'I!COIII "C'•thid.rii~O ·' 8 '-U!)lll f a fOf t!!, 
df:lsu <S• t!:X.Il! qo& um l; tltl! m~i~ ~Üp!!r
huto~. u tio .\lur ro V o~lb ' • rrtanuvcra 
durunUHtnu• "" peüêas 1tffl ·em· és.:ru-
v•llM, é m .Jv.)rttl !frnlfdlf 9uh~t'tll para 
nlll> P"i'" o stt'u.rtb"'iles~s iü ti~>l t\:luóll 
uma vez d~c lâ't'l~tlus •!ivro!S! "" c 1' •• 

O <S•·J Morl!l!:siJiin:~lule) itnu)nlo' é 
o fnCIIJ • 1 11 • .,, '" J • Y' 1. J 

.@.::,.,·. fl l_. •• ela' l}Jiótta:-E'>te llegocto' 
Jtada ruui •ÔOtn !n ·~émlluithtll do M d ro 
Vollt11. A q uostãõ fu! susttln'tatlun é 
vol'dC•tl ll , pulo su perií\tlludenltl ú.c:SSa 
compaubiii,14MS eomó ' lh'ôclu'à'•lor dá' 
comtfuhhiti. lii·ll~i lllira - Uafla lMinca, 
qull ai.odb óxi~te étú liquuLsç<~o til ' â 
qual ~urwnel:lt~ os é5crllvós 
• O:;:;, •. M orel..-solm:I.....IAis"lli\inni'lll. 

O·St•. 'Drulnuttd:~'E· ei.IIC~J~ 
- O &•· ~,. (11.1 !\fcJtttt::.L.EUI'tUithG aqui, 

em· covu1 dtJ'IDSiruÍuetl'tiJ', tis 't lirmcn d'à 
ps• .'ullt'IIÇ\of \l nt vll'tüth! "'Ul '{ufíl ·•o ,;u-
porintotr•lunld da:'ét/Mp~tnhi~ • Uo ~hirrJ 
V olho su.ttw lou u 11 uest\\ool'o pbstul"iol'• 
mt•nlo•d-eu Jiuord'J.db tio!• /:;crra.vJs.JI1 
• .O:z.· ~.j_h,l{f t••IU; H I I l • • 

· • • E 'IÍ•Io ~ermos n6! os ditos 'F<~".!. 
devi~.~ 'llflomaz· Óu~il\e R1oliard • Váll· 
glll1or·us qlc:!tuues é ilú-'oos direcwt'e11 'lla 
dita 'l'ho-:Brus11taa Oumpany o de.~jar• 
m ·s · ul><near •' P Mrsoti Mur!r~oll do 
Murro V ··Ih li, no tm'pêri, . úo 1 Bra~~ l, 
vrocur.adur par.< a~sr polu The ill-a"lu•n 
Vomp wy o ruprc•ttUU1l-u •1\0S me~nt ... s., 
com" •Uo> dt recture:s, . para os lin:~ Out 
SOIJ.t.llda.duclaràdu; ; vor tautu, 811'S<IIUOS 
o. tlno .J'u\llt'~, o .\tu rt'tson, 8w .. paru1 uu 
o~:casul,o .q1ln' .o dit o ,Po:ur;vu j\Jut•J·isou 
lu l S:9<1: ,aC\lrtullo, , ,fdzar .vussu r . o•••· ~u; 
tiO Jt ~er1}1ao,le a· tp lus, .e a .cmJa um dú:l 
[!rl!w,,~ OS,~ra yp, pert.:OCuUIIl> a tht.& 
'fhu JJr~JJíau Cump.wy .. ; .. .o para {uzur 
ctX.I!,CI~ ,,,u . CUUI!Jrir wtlvs os actvs, 
ncÇüus1 uelf!'Cius o CC'!lsas que P<>S$âO 
ser íaecu.-.~.1ruu p:~ ra tal 6w. 

c!!: em. ger .&l p.ua, p•r cout.l da di ta 
Tho Briast lt>n Conipany, fazer QX OCU· 
tar o cumprir tudos·os' actos etc. ,. . 

o I o , · Em vbta de, ta procunÇáo l o! que o 
St·. Mut·ri•un i•Ú,sou cartà de libct'tlado 
n e>.cs' 'és~:~a vo~. qu:lndo a éa u;a esta-
va suppo11ho cu LJUd' e1n ghú~ da: UJtJ!UI-
laçtlu. - · · • ' . ' · . · 
• Po1· 'con~Pguinto1 ,Sr. e.res•d ~!lto,, dou 

esta t• XtíliCuyll••, uão purqutJ cutu.1da 
quó o' ~Hkro··~, lllo' pt~ccr~~ ~c ~u~lquur 
dcfcz1 n sto 'pouto, ruas upuuu• 0111 
ãttt uy:\u 110 tllcU l!u.n'rádo l!olloga e 
~art cu lar urn•go. o ·sr. X. da v ctg I, 
q uc tra tuu da ma teria·.' ·· • 

' 

O Sr. X da Tfs0a:-Obrigalfo. 
. O Sr. T: da ',11otta:=-Sínto' atlo- # ' 

dor', 'c••fno já:·dtsse,• I;l!s;.oõder a outry 
con~id~raySle'S' t:\•J ~rilhau'ttt'mouhl d~4n
ZIIhli pOr S .' lhí:.; trtll[ , 1'1(1 !m~Q•~Ib'tfi • 
úallu dt~ razel..S âgJ[1, tefln{u., 'l\gi·àJ'o-
contl• ao meu• huui ariÓ colle~a ns ~
pre•soii1'bene'Vu!JS' q, ~d pôr be~:a'Sl!tb o 
dll'i~iu: l ~ ' .' • Hr "I 

O ~~'~ X! dfi' Vitoft:LM u{tb•mer biltt(s;-v: <Ex c! sáb&•alloonltdefâ'ç~o •e es\~1 
em quu t' .tenb.o. .- -; • w. 

O Sll. T. d4 Mollit: -.-Ob~igado '·el ·de· 
' claro. á V. JS:tc. qae eu.>lall1li.em slq-

lu. rn:oruttdamout~ .ac.b?-r·mo nus le pon-
to em di verg~~ne1a cu1n .v. Exc., a !ij!Otn 
Ql UIIo aprecto, não ~ó Cl)mo (oq~esen
fanLe ae uma dás mais dístrnêY.,s fnt'ni-
lib da pro)Íncià •18 ·~ilas, mai' IÂhf\IUÚ> 
cunio um:i c!~i íntliillgeocía~ ineibor fu J 
spiradas e o mil das mais 8Dergtcâ:l'dddf· 
caçõlfll que se· tem ma'nifestadtl ultltnà.:. 
nwoto nn·defe~a ·daa ldi!&S pol ít.leas~üd 
ttuub~ eu-aoopiOI(muiiOliA'm}~f'1 4 • 

E' ajl(liajlj!, .cJl .~I\• C!~ JlOSJl;oDQ~~. 
0111 dj!<;~:s.jll(\J-,a,~o.s~wt.e em~J\<lail..,l lll\1 

.A. iotaçdll de q~ ti~rl ~.'§ ~6''~~~~,ft;• 
t5 Uó 'tH~oJ{ct~1: º.:2. , "~t'tt.11}ohâl 'iiã' 
r~s,~n dl! ~ ~ob're O' 1 ll.'itldo, •aedíH.Nàs' 
a, .• le~per.•<:i qa e!r.tra·cçà~>. - 11111n • · 1·1 

Sala ·d~s ses,;<Jes, 2J de Outúbro de 
188~ -T. da Moua: ~. -~ " •. r 
. Silo,J1dos 8 apoiados os seguintes addi• 
\ÍVOS~ . • I • • • • 

N. :!'{. I I • 

Offereço como a~ditivo AO,pl'nj""to .n •. 
288 d "~..!. ,, ' " T• .,. • o a u . .Mu. . 

Sala das se:ssões. 23 de Oútubro dé 
1882. - Lemos, Wencestao. , : , 

• N· 6')0.. • • ~, ~ ~ • . . c.o~ 
E'/ mals o.-goY<lrbo autorlsaao ·& ra.: 

?.e r 01lerações de Cl'edHu pa ra 'jllllla moll~ 
to de obras centrau.tlas qm oxorctcios 
ao tel'Jo.res, se n4o , ro~em suntcl~n ~ 
as sopras . da ,J:ecel~a d~ exarl)jc)o ~3 
18,ll2 ll ,IS$3.. , . t , •H 1 , ~ 
~}tL das ses~ões. 23 1\9 Ou~obrq1 4~ 

188~.-P. S'ales. Pal$~o. I . ~rz. . 
• . N. ~· . s 

Art. ·Fica -o · g<Jveroo 'a\rt .. r isado ' ii. 
despenaér pela \'orb~-CI)mpri1 1de •u: 
vr;·s -a quantia~ t,toc'e•sar ta Cdm a puJ 
blieação das 1âbella3 d<J novo sy~temâ: 
de p!!llOS e int:dilta! , brgnn:8adtiS ~1.1/J 
Dr, 1\tudusl<J du Faria ·B~llo, Hêan'<tiS' a 
c?bra do propriêdvde da pro~u1cJa 'e 
send ~ entre,gues •ao au10r 600' ore\il:. 
piloTes con'w recofnp'en~a 'du sod~'tra<J 
baihu. · . " ' • 
~ala dns so>Me$1 23 de Outubrô dê 

188·) H "al P " J "•'!• ' ' -·- • ., es, al$ .. 01 . "' .. , ... • 'N. M. .. . 
,\ obrigação 'de padar' o imposto õ.J: 

tabelectdo no 'nrt 1':• §§ s.~ e"il'."'dc/ 
regulamento o: 81 de f3·do Jlóe(ro ai( ~ • • • ,. 

• 



1881 co:npato no aliena:üe <lo escravo, 
excopi> quaudu o odq'!irooie proceder 
de mt fê, cuo ew que, aletn da taxa, 
eâtarâ sujeito á multa d . ar~. 5.• 

·Sala tlai o!8~sõua, 23 da Outubr<> de 
18~.2.-H. Sales, Paialt%o 

N. 31. 
O i1npo~to pela veud:1 de bilhetes de 

lu teria, i. que se ralorEJ .o art. l. • § 11 
rlesta lei, ~erâ, dasJe ja, cobrado pelo 
dobr.> tias tuas eatabal..cidas em leis 
anteriorea. 

Sal das aes·ões, 23 de OutuLro de 
18~2 -H. Sakt. Paia;4o, Joao Luiz. 

N. 3~. 
Art. o" vencimento~ do• continUOi 

e correio~-erventes d.a secretaria do 
governo aerllo os da ta baila ~onoexa ao 
regulamento o. 86 de 12 de ~ulbo 
de 1879. 

Sala da::~ sessões, ~ de Outubr • de 
1882.-H. Salu, Paia;tfo, J()(Ü) Lui.x. 

O 8r. 'l 'ocaot.l .. •s-8r. pru~l· 
dente, vou tt~r a hon1·a tambem de uf-
ferooor alguns additivos ao pr.~ject >de 
orçaroento pNviocial. . . 

Para fundamentar o pr•me1ro, Srs., 
1\'·me preci~o narhr alguoa factos, doJ 
data anterior t.alvez ao meu nasci-
mento. 

Em i 830, Sr. presidente, tendo va-
gado a e,scola de !'ri1_11eiras l~ttra~ da 
então villa do Pr1nc•pe; hoJe c1dade 
do Serro, Cu i a respectiva cadeira a 
c'lncurso. Vagou, por que o profeailor, 
que a servia, pet.lira exoneruçao. 

Então ostudava DO seniinariu da ci-
dade de Marianna um moço, de nome 
Santos Augusto de Queiroz,que se apre-
a ·nt·Ju corou l'rt~teudt~nte a essa cadei-
ra e exbibio perante o cuuaelbo geral 
da pr-~viocia pruvas dê sua bab•lita-
çlo para reger ~ssa cadllira e obteve 
o competente h tu lo; mas a cam.ara 
municipal, que nesses temp 1s feltzes 
goza vão de g;ll'antias, que as do hoje 
Tio perdendo, de dia p:1ra dia, ja t i-
nha l•roviJo a cade. ra, de sorte que, 
indo o professor nomeado tomar conta 
do um)orego, o encontrou oe~u pado por 
outro e, nl o querendo oeç.aswoar coo· 
fi tct.os, d~clarou â camara que se su-
jeitava a lecciooar sem receber h(!! 
uorario~ e, abrindo sua escola, teve o 
pr.zer do a ver logo frequentada ~or 
avultado uumoro de alu111oos, cuJOS 
paes corr ilo a matricular seus filhos 
em uma escol.. que lhes promet ia 
aproveitamento nu en~iol>, ao psaso 
que a aula do professor oomeatlo pela 
camara tornava-se deserta. 
~·~os factos continua rio por espaço 

• 

de doi~·.àonol, m11is ou men.oa, até que 
o proCé~f nomoa•lo pela camara mu-
niciplll , ,de1ístio do emprego e o pro-
!.wor Santos Augusto entrou no exer-
cício dello. 

Ne·ÍJ t!)mpG o carg<> de profllasor. 
:lu almc~jad''• apenas tinha ordenado 
de 200,$; porem, valia mais do que Ta-
Iom h:oje 800$ ou 1 :200$. 

Co: J;"l!rll.o Oil a unos, o profe.,ser San• 
tos Auguato continuou. no cumprimento 
dos se.ua ddveres, sempre com aceita-
ção doi povos da villa do Príncipe e 
depois• cidade do Serro. 

Eu mesmo t ive a honra de aer seu 
discipulo, e nAo posso deixar de render· 
lhe clea~a tribuna um culto de home• 
uagem ·p~los esforços que empregou no 
meu adiantamento, porque entendo 
que o ~estre é sempre um segundo pai, 
cuja Culta elle sub~tttue dignamente. 

li:m Setembro de 1855 o profeaior,coo· 
iaodo j~ 25 annoa o 7 Joezea de exerci· 
cio, requereo e obteve a sua apo~eota
doria, suodo o sen ordenadt nessa occa-
silo de,450$000. 
Man~ou·ao~ lazer na thesou raria pro-

vincial a conta do tempo que elle ti• 
oba ae.rvi•lu, màs, como. a tbesnuraria 
só conta o tompv de ordenado recebidcJ, 
computou·lbe o exarcicio a contar ape-
nai do dia em que elle começara a per-
cober vencimentos, vim~o a perder to• 
do o t~mpu que hav·a servido sem ro-
C.!ber. ordenado. 

O proles or reclamou perante esta 
assemblea, a qual, pela lei o 2442 de 
14 de. Novembro de 1877; determmou 
q u~ lhe fus;e contado p~ra aposentado-
ria toJo o tempo decorrido desde o dh 
em que elle entrou em exercício até á 
data em que ella lhe fui concedida. 

Com effeito, assim se procedeo e der-
S.I data, isto ê, de 16 do Novembr.> de 
1877, o professor Santos Augusto co• 
meçou a nncer a sua aposentadoria na 
rasA·l de 450$000 por anoo. 

Mas a lei mandava lambem que olle 
fvsse indemnisado da quantía corres-
pondente ao tampo que tinha recebido 
ua ra'JA.o de 406$650 rs.; corno, pnrem, 
na lei do orça!Pento nllo so autorisuu o 
prosideote a f:•z~r a iodemnisação, o 
administrador da provincia, ~quem elle 
requereo e que era entllo o Sr. coose• 
lboiro cooego Saot'Auna, fez. ver que 
aó em virtude de neto d.a u semblea pro· 
vincial é que porleria mandar J•agar 
essa quantia, visto qne a lei do orça-
mento desse anno não consignava vec, 
ba para esse fl :q_, 

• 



Eu onllo, baseado na justiça da cau-
sa, oft\:rcço o seguinte add1tivo (U). 

E' apenas um:1 autorisação: se o go-
verno julgar em sua alta sabedoria que 
a preteuç&o é j u~ta, m:1ndarà f11zer a 
indemnisaçolo, ma~ se entender !!O con-
trar.o. doarà o diLo por não dito. 

O Sr. Drumond:-Em quanto anda 
esJa indemnisaçãu 1 

O Sr. Tocanlins:- E' relativa a cin-
co anoos, na ras4.o de vinte e tan to~ mil 
reis por a nno. 

Outro additivo, que offereço, é o se-
guinte (lê). 

Na lei n. 2815 se consigna v a a q uan-
tia de 400$ para mobilia da escola da 
cidade do :)erro, regida pelo pl'ofessor 
Francisco Xavier d~t Fogutllredll. 

E5SA escola depoas foi aonex.ada ao 
lyceu de artes e officios daq uella ci-
dade e, como a aula do lyceu estava 
mobiliada, a camara nâo procut·ou ha-
ver essa quantia, quu ainda estai de pé, 
porque a lei de Qrçameuto vigora até 
o flm de Junho do anno seguiu to. Eis 
a rasao porque apre~ento esLtJ additivo. 

O Sr. Drumond:-lst() é ma teria ja 
vencida; V. Exc. apenas alt~ra a ap· 
plicaçtlo da quuta. 

O Sr. T.ocantins: - Ju.stamenb, e m 
vez de ser par•• a e~cola anue111 ao Jy-
ceu de arttls e olllciO$, eu a di v ido pe-
hs outras duas escolas. 

Outro add1trvo, que ê es•e (lê). 
O Sr. Lemos:-V. Bxc. quer alte• 

rar o que está estatuido no ru~ul!lmen
to o. u 

O Sr. Drumonã:- V. Exc. sabe 
quanta notagem rtSulta do ensino da-
do pt~las ~enb .. ras. 

O St·. 7'ocantlfls:-N4o prohibo que 
essas cadeiru taiUbem 5ejoo regidas 
por senhoras. 

o.Sr. Lemos:- As cadeiras mixtas 
s4o rogadas por senhoras. 

O S1·. 7'ocaralins:- Mas em muitos 
lugares oAo ha s~uburas que qu..irão 
ou passao tomar e:~se encugo. 

O Sr. Drumonã:-Nao '"' &ssuste. 
O Sr.Tocantins:-E nem eu prohibo 

uo meu atldttivo que senhoras pus~4o 
reger OSSII.S ~deira.; apenas Í11culto que 
as escolas mtxta>S ~Ao ser reg•das 
tambtlm por pru!e:sures. 

O Sr. Drumond:-Qualquer cadeira 
tem 10 e 12 prt~tendeutes. 

O Sr. 7'ocantins:- Emflm, apresento 
eu a minha i iea u a usemblea, muito 
mats Jllu~trada, farâ o que eotendo:r. 

Eu o Ao tenho a veleidade de querer 
iue " minha opinlllo prevaleça. 

..... 
S4? lidos e apoiado~ os seguinl.es-

Adciilivos. 
N. 33. 

Para ser collocsdo tlntra as dieposi-
Ç.ÕdS permanentes, ontlo convier. 

A quantia de 400$000, votaria no n. 
12 §a .• art. 2:• da lei n. 2815 de 2~ 
de Otaubro de 11:181 , para mobilia da 
2.• escola d1> ::ierrn, rogiJa pelu prvfes-
sor Frauoisco Xavier de Ftgu.,iredo, 
fica t•ansferida em parte:~ iguaes para 
mobilia das escola1 dai dua• primeira$ 
cadt:iras da mesma cidade,regadas pelos 
professores major Veris~imu Pt~reira 
dos Reis o O. Anna Adelaade Nunes. 
Rabello. 

S. R. Sala das sesallos, 23 de Ou-
tubr.~ de 1882.-Tocaralins. 

N. a-4. 
Para ser collocado on~e convier. 
Nos lugares ontle existirem duas es-

colas par& diversos >exos llca pr.obi-
bida a admissâo de mo~oinos sob qual· 
quer pretexto nas escolas do sexo Ce-
nJinino. 
S. R. Sala das sessiSes, 23 de Outu-
bro de 1~2.-Tocanlins. 

N. 35 
Para ser collocado onde convier. 
M e~colas mixtas cread11s na pro-

víncia poderdo ser regodas por protes-
S~Jre~. No·tas e.scolas os profes•ores on-
SIOarllo aumente: 

1.• In~trucçâo moral e religiosa. 
2. • Leitura e e~cripta. 
;3. • Princípios de aritbmetica e pra• 

tica das suas qudro operações. 
S. R. Sala dos se.~, 23 d~ Outubro 
de 1882.-Tocanlins. 

O l!tr. Moretztlobn:-Pedi a 
palavra pua offereue1: um add1t1vo ao 
prujectu um discu&~áo. 

E' perfeitamente $abido, Sr. presi-
dente, que para e~ ta capi tal ja aftlue 
grande numero de estutlant .. s, que vêm 
prestar e111mes na,a bancas ger11es aqui. 
exa~t~~ntt;s. N.oguem de~coubece tam· 
bem que o etlilicoo do lyceo minearo é 
in~utticiente para pre~tar-se aos cxa-
ro~s e às aulns ordiuarías que ali I ~m 
I ugar; 1111 occa.iAo du~ exames turn11~se 
aquillo !llll uuana verd .. deira confuSA"i 
ouwa anarchia extraordinar ia. N.;o 
desejando eu de forma alguma sobre-
carrl!gar os nosso~ c .. Cres, que achao-se 
em cuudições precar111S, e querendo 
de algum mudu remover estas dtfficul-
dades, que a!:Bbo de monc•ooar , lem-
brei · me de auturisar o governo a vun• 
der em ha-ta pubhca o edillcio dano· 
minade-A.y .o Agr tcOIII-, quP para 
nada nos serve, e applicar o producw 
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na acqui>iÇ<'Iu Je um prcdiJ quol so pt·c-
sla uo:1 elamcs geraes. O meu a•Jd:t-
v.t é n scguon~u (lé) 

E' um s11n'tQ ' quo se presta n:ho só 
d c:• pi tal, como ao Eo;tado, que nlltt pode 
muntlat· fazer p .. erl io• pr .. pr•o~ para 
que uelle:~ í unucionem a:s ~:wc~1 ol.os 
exames geraes uM l'rovtnctas; Jll n:lo 
é pequeu" o serviço que prestou c um 
0:1sas bancas tl e exame ; purt:uno, vn-
mos tambem fazer alguma coustl do 
no.;sa pnrte. a fim 'tio que alias Cu liOiltO· 
nem reg ulannen &e. 
E:~pero que a ca~:1 nr•provnrâ. o mou 

additivo. 
E' li.Jo e apolatln n sPg uinle nflditiv·•· 

N.~u. 
F•ca o gover nn autur.isn•lt1 a lle~pcn

.Jer pela verb!l- obras pubttc<I:I-II IJUIIn-
tia neces•aria para ucqutstçàu ll.s u 111 
predlo onde ruucolonatu as buuu1o:1 •to 
exames g~raes lle l•r<~pll r<lturius. pouen-
do para ta( fim llppJtcar 0 pi'UtiUC~II oltL 
venua do a.•ylo ogrlt~ola, 'I ue devera ser 
ro~Ita em hasta vublica, confornw a lo~t 
o . 4!815 do Novembru ole lllll l . 

Sala da~ Mssões, 23 lle Outubr•• lle 
18!12.- M orelzsllon. 

E' apoiada e entra conjuoct.amenlo em 
di~cu~ao a :~eguutlo emuoua o . a . 

Ao a r t . 15 accr&scent.e-se: 
§ 1\ manllat• Sll t tsfazer pela verba-

ext~rciciu~ llo.Jo~--u Joagameoto das quao-
Uas dçcrot.adas (laias leis os. 247!l do 9 
do Novembro tlu 1 !17~. art. 2 • § 7, o 
n . 2575lle al do DeZOIIlbro de 18711 ('111'1\ 
nuxilio 110 hospital de cal'ldt~de tlt~ Ct-
daue de Montes l:laros. · . 

S. R .- $ala llu se~~ões, ZJ tle Ou tu-
bro da 18li::!.-A. Veltoso. TocuullllS, c Duarte, T da Motta, Morelzsollll, S. 
PeiX.JIO, M . Futgeru;IO. 

Nlngúem mais polllmlo a palaVI'a, en-
cetra·-~e a discussão o é awt'o \·at.lo o 
at·t. 15. 

:)eguin.J•>·So a votação das emenolus, 
sau lll'pruvadas as de os. 1 e a o rl'jel-
tada 1\ de n. 2. 
~ptra em t.liscuss!lo O. :1rl. lO. 
São apo iadas o entrao conjun.:tamente 

em d•scussllo as s~gulntes emuntlas. 
N. I. 

Depois da palavra- miuas-;accrcscen-
te-se :- e t.ambum cuneoto, ztnco em la· 
t~ tn.l$, canos tio chumbo, de. furro ou 
barro, os inst rumentos ara tonos e todos 
os mats t.lesttnados au servoço tla ho vuu ra, 
inclusive macbtniomos, ass1m como te-
lhas e tijolos faiJrkadus nes ta JH'lo \' tncta, 
a i nlla que tt·aosttuodó em tef'l'ltorlo de 
o ut ras, e blgagem lle passagd t'o3, não 
eJcedendo o pu••> t.lestas de 80 ktlt,gram-
ma1. 

Sala das ses.ões, 23 de Outubro de 
11 8~. - Patxtlo. Menetw Pinto, Mir an-
da Rtl»eiro. • 
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N. 2. 
Accresceote-se : - e bem assim us li· 

v ros t.loJ~ll uatlos.au uso Jlar~íou l~t·, e o p.a-
pel, untu u mais mat,!)dal consumido pu-
lus e mprezus tyvogruvh•cus. 

$ . lt - Sala t.lus sos•Õ•s, <!:Jlle Outubro 
do 1~:12. -11. Sales. Puixao. · 

Eut:tll'l'U•IU u t.ltscussao, é ar•.Prt>>allo o 
a-rt. 16 com a .. emtnda$ n~. I à 2. 

us S1·s X . da Vetga o SevcrtaM de 
Rese7ldtdeulnrlloqua nao tomaram parte 
na vutuçtlO lia de n. 2. 

E' nltl'rovallo o art . 17 e nca adln~a 
pela hora a t.l iscussao do~ addhl vos. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Urçumenlo mtmlcipat. 

Continua a 2. • dlscussao llu art. ti. • do 
prnjectu n. :307. 1le orçumento rn'unic1pál. 

O 8r. ~llraruln Ulbe lro : -Sr . 
prestd~ntc, venho utnda· entrator a ul-
tunçau otu casa com um ussumpto. a re-
svetto llu 'l"·" ella ja, vaten tomeole, ('m 
votuvao q uasi u uan •me, tuu~trou Q.i saus 
seu tlluoJO tos lle compluta re Jougnancta. 
Ali utlu it1 lol•lnas .!c>t tl t• t'U\'tnuta, cuja 
roVt•!;•tç:\0 llhl 1•a rocts esrà tnolu bi t.a vol -
mcnto llot<JI'tniUáola c ussontatl a nesta 
casa. Sull:·, pois, á t \·lbuna venladeirn-
ni<: DlO cun:. t•·angtt.lo, e ó fazendo \'iu len-
c ta a num mesuto que ' 'Ou sujetllll' â 
constt.ltlt't~Ç:\ot t.le.sta a.sembltm este a tltll-
uvu, que u1·a u!fercço ao ut·çamcntu mu-
011:1('111, na pal'le t~olattva as suas dtspo. -
siçõ~~ JIUI'IUU ueu U!S, 

Sr. presHI&~n le, t.IU:'\$ nspimções lle ha. 
multo unuu:\o o~ hablln totus t.la impljl'-
tan tu c!Jatlo ilo J u 17. <lu Fura. Para rc••-
llsaçào della~. A.furços In\ o sido em !J<:• 
nbatiU$, e e,furços du todo genoro. st•m 
que, uo tret.antu, st: haja a ru1peil0 dellas. 
const:KUtt.lo fo:ltz extto Refi ro-me ao com-
ploto !tCUb:ttUCOl() do ~'U J•l'Í DCI[11tl telll-
piO, da sua tgro'ja matrtz, e bem lll>Stm 
ao t.less~cam~'ulu llus turrooos pantuuo.os 
prvximus lo cidade. · 

E•o attenç:\u, 110is, n os tns rluas iM-
t.liavels necesshla.Jc~ da cldatle em quo 
restoto, fvnuulei a omoncln nlldith·a·•tue 
v.>u <~vresen lar, cmend11 que, d~\'&lh!
ceodu do uro latiu os escrupulos d9.:11a 
ass~mblea no tocante A rc\'togaçàu geral 
d.1s lotcnas provouc aos, \'GIII, de uutro 
latiu, t.leoxar a caq~· · da munlcipa llr.lude 
do Ju1z t.lu Fura a realisaÇilll tlaquollo 
quo a l•ruvntcta mio tem uioda cvose-
g ut.!ll. Isto é, a rcaltoaçt\o de um sen·tço 
lle lo tor.ns. • 

A>>iul pois, o que de·ejo é que c. tn 
assut uh: a u :lo cou tra nu a rcul•sação dos 
dous ompr eheuduueutus de mux una im-
put luuc•u pat·a m111 ha citlaolo, cercean-
do os uui~:vs •nch>s Jo quo wfllltz•utntu 
se pvdo llt •por alim Ju :..o obtcl-os . 

::ir$., cumpr" q_uo enxerguo"'" ' n~ 
COU>ih taus corno .-lias silo. A ':s \'"Z~!I 
010 sao tll<> Jo:as CUDló ptnUiu. ,\ cetca 
das lo~er las, ullo-,·ejo .ueHus mu1~ d• 
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que verJadeiru subscripções popula-
res para reali:saçlo de 81Dpr11hendi.ôen-
tos de reconheo11a ulilillude publica, 
na Cal la de outro~ reou. aos pau con-
aegu.l-os. Qnl\nto mal ·se lhes atlr ibue 
alo pa•sa hOje ti, dec1amt1Qilo, de ad-
jecliYaçOa.s l\'betoricss. 

Por ia 1o e por rudo quanto hei dito, 
q ueirllo os meus d.guo$ collegas rele-
var-me. 

A:presenlando esta emenda additiva 
ao orçamento mnoacipal, coow que ella 
merecerá a apprõncao da casa. (Mui-
to be111). 

E' lido e apoiado o seguinte addUivo-
• N. 17. 

E' a c:amara municipal do Juiz de 
Fora aatorisada a fazer correr uma ·lo· 
teria de balle6oio · de· 200:0JO$()()(). 
part J pu a a matriz e parte .,ara u dê$-
secsmeoro do~ pantaoos da mesma ci-
dade; pr~cedendo plano approvado pelo 
governo. 

Sala das s&ssaes, 23 de Outubro de 
1882.-Miranda Ribeiro. 

Enoerrada a diicll!lsllo, é approva'do 
o• anlgo. · 

Slo igualmente approvados os ar iS. 
5 a 10. 

Entra em discnsslo o additiuo n. 1. 
Ao art. I. • accrascente-se:-a inclu~a 

conta da camara Jounic:pal d? Mar de 
H ..apanha. 

Sala das sessõe3, 23 de 0 11tubro de 
1882 -M. FulgeMio. 

Encerrada a d. ~cu~alo, é approvado 
o ad•htL v o com a emende.. 

Entra em discus-Ab o de o. 2. 
O Sr. S. Ferraz diz que o pedagio 

q 11e é cobrado na ponte do Sacco nllu 
dA para pagamento do empregado en-
carregado dessa cob:ança, e por t~~outo 
deve aer extincto, para o que olferece 
a aeguinte-

Emtnda n . 1. 
E' apoiada e· entra coujunctamente 

em dJ~cuaslo: 
E' livre o transito pela ponte do Sac-

co, onde fica abolido o imposto de pe-
dagio. 

S. R. Sala das sea,Oes, 23 de 011-
tubro de 1882'.- S. Ferrai. 

O 8r• 8everlano de fte· 
aende•;...Sr. pre~ideute, me parece 
quo o ·Dóbre deputado ullo tem ra~ãu, 
porque,se o pêdügío,como da~e S. Exc., 
ul\u dA aiuJ~~o nem p~~ora p~g•unento do 
empregado encarro:~gado dttosa cobran7 
ça, é purq 11e aq n11lla ponte nllu e~tà 
concluída 11.inda e, por cun~~eguiu1e, nllo 
eflã a~rta ao t ran•tto publiCO. 

E' um meio ·que ao d.i i camara .de 

podor attender a certAs necessidades 
do munac pio. 

Nto v~jo inconveniente nisto; entre-
tanto a tt>semblea procllderã como en· 
tender em sua sabedoria . 

E' upoiad11 e entra conju.nctamente 
em d~c11~slo a ~eguinte-

Bmenda. 
O prolongaméut.J do C!les, de que 

trata o art. 3. • § I. •. começa 'lbai xo 
da ponte da cailea, á margem esquerda 
du rab. irao do Tij uco. 

A c~~owara m-uui.:apal de S. Jollo d'El-
Rey fica autortsada a c<~nta·at.ar por 
qu~~ontta uao exc;c,denr.e 11. 1:000$ a nu-
muraç4o de cs~as· tfa cída•fe por pla-
Ca$, Cobranrlo como auxilio para este 
serviç,, 500 rois pur cada ca~a. 

$ala das SO!SÕtl$, 23 de OuLubro de 
1&2.-Severidno de Resende. 

A di. cu " ' " fie.. adanlla pttla hora. 
O Sr. Zacarias'requer prorogação 

da hura l'ara se di~cutir os projectos 
335 "4' 3J" os. , .., .> e :..o. 

A cusa cuucede a prqr •gaç4o. 
Pagamento de ordenado. 

E' al'l'ru'va.tu ·em I. • di~cussllo o 
projucto o. 335, que auturi:sa o gover-
no a mandar pagar ordenado ao pro-
fessor apu..<ent.Wo de lattm e franceJ: 
da ciêlade' do Aôaeté. 

' . .uJcença. 
E' approvado em I. • discuss&o o pro-

jeclo u. 3t51 que autorisa o governo 
a conceder 6 muz.es de laceuça a José 
Ago~tJObo Le~u. 

Navegaçao de rio. 
E' appruvildo .:m l. • d1scusslto o pro· 

jecto n. 325, que aatorisa o governo 
a conceder priY1Iegio par& a navo~ga
çl" do rio Captt .nga. 

E' lido e vai a impriwir o b8guinte-
Projecto. 
N. 346. 

A aS$&1Iiblea legislati'l'a provincial 
de Mina~ Geraes decreta: 

Art unico. Fica o governo &ato· 
r isado a despender pela varbe.-obras 
publicas-aqnantia de 1:200Jf. com as 
obr11s e reparos das seguintes matrizes: 

L. • da freguezia do 85. Coração, de 
Jesus, dt• município de ·Moutes Claros. 
400$000. . • 

2 • das treguezias de S. João da Cha-
pada o Rio Prt~to, 'do m uoicipio de 
Diamantina, 600$000. 

3.• Com os ~ncertos da capella de 
Noua Seu hura .. da Conceição da Ex t re· 
me. e paramentos para a m~ma capel-
1&, Jilaal ã mat riz do SS. Ooraç!? d~a. 
Jesus, 200$000. 
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Sata da~ ~d~, 2J tlll Ou~ubro dd 
1~.-Auguslo Velloso, V. Cafê, 
Claudio DtAUrte. Te~ZemJ ela ;}[ olla, 
&Uu Peirc<J,Io, Kerdcle, R. ela Luz. 

O Sr. Presidente de!igna a ordem 
do dia ~eguiate "' levauta a sessão. --58.• SESSÃO OROINARIA EM 24 DE 

OUTUBlW UE 1~. 
PRBSIDBNClA DO SR. LBMOS (VICB•PB.B· 

SIDBNTB). 
SUMMARIO.-UPXDI&ttT&.- Pareceres.-f. • 

part• d4 ordem d4 dia.-OrQ&meoto prov!n-
cial.-Additivoa.- ObaervaçOoa doa :Sra. 
Drumond, Oleg•rio, H. Saleo, :S. ~·erru, S. 
Peixoto o T . da Mutta.- 2.• f":rle da or-
dem do di<J.- OJ·Q&monto mun•cipal.- Ad-
dilivoo. 
A'~ 11 horas e 3/! da maoM, feita a 

chamada, achão·~tt presuotes .21! Srs. 
d"putatlos, ílllhndo co•n par ttctpaçllo 
,,s Sr~. A. do Amara l e F. Na varro e 
sem ella o.i Srs G. Peona. Santa Ce-
cilia, Ndion, I:Sur<lo de Coromaodel, 
R Franco e C. S<lna. 

Comparecem depois os Sra. A. Cesa· 
r io, M. R.bei• o e S. Ftlrraz. 

Abre-se a se•são. 
E' lida e approvatla a acta da ante• 

cedente. 
O Sr. 1.• secretario dà conta do se· 

guiute-
&XPBDIBNTE. 

Otficio. . 
Um do secrelar:o ·Jogov~roo,ennar~do 

um requeritnen~u. co~np~Cente~eute tn-
fonnauo, tl•D que Fwnta & fllv~ro!a 
se propoem a mtroduzir na pro.vtncra 
der. mil famil ias de c.ol·:nos ~nuudc s 
d"' norte da ltalia.-A s commts ões de 
po leres e 2. • de fazanda. 

Repre&Mlaçáo. 
Uma de diversos habitantes da .P~· 

rochta •le S. Joâo B<1plisb, do munlcl-
p o de Bom Succesa , • em que pedem 
um auxilio de 8:000$000 para os con· 
c~rt11s da respectiva matr.z -A's <?Dm· 
mis,ões 2.• de fazenda e •·bras publ;cas. 

Pareceres de commi'!SI1es. 
O S r. B. Fortes, por parto~ da pode-

r es e 2. • de íaz<~nda, offer<ce para 2.• 
discu1~!!. J os projoctos nl . 3~. ::lJ5 e 
345. 

Para a ordem dos trabalhos. 
O Sr. J . Rtc{ino,por par~e da de rec-

daçào, offt!rcce para a.. dis~ussllo o 
projt~cto n. :t71 

Para a ordem dos trabalhos. 
O Sr. Zacarias requer e obtem que 

soja incluída na ordem dos trabalhos 
da. ~essllo extraor.linaria, que deve ter 

lugur hoje, a 2.• discussão tio~ prôjectos 
na 325, il35 u 345. 

I.• PARTE DA OR!)EM DO DIA. 
Orçamen!o provincial. 

Entra em discu~ao e é sem tleba~e 
approvado o ad•lit1 vo o. 1, offerecido ao 
prujecto o 288, de orçamento prov l.n· 
cial. 

Entra em diacussllo o additivo n. 2. 
E' apo•ada e entra cunjuno.:tamente 

em discussão a seguinte-
Emenda. 

Substitua-se o art. 1.• pêlo seguinte. 
us cuntract.<S\lDerosos para coustruc-

çlt·• de e,t rada' de ferro ficAo suj<~itos 
ao :mposto de 50$0:l0 por cada auoo do 
privllegto. 

Sala das sessões, 24 de Outubro de 
1882.-Drumond 

O Sr. ~•enellot-(Na:o temos o 
seo discurso). 

E' apoiada e entra coojunctamente 
em d•scussio a seguinte-

Sub emenda. 
Em vez de 50$000. diga-se 25$000. 
Sala d~ sessões, 24 de Outubro de 

183~.-J\f 01 elzsohn. 
O 8r. Drumond:- Sr. presidente, 

ulo me parecem procedeqtes as obser-
vaçõ~" que acaba de produzir o nosso 
illu~trado collega o meu particular ami· 
go; residente em Mar de Bespanha, rr· 
latlvame.nte ao additivo em discu~s!io. 

O :Sr. Mo1·ebso/m:-Apoiado. 
O S1·. Drumond: - l'odas as rasões de 

convtlníencia e justiça militao para que 
o addHi vo seja adopt.ado ... 

O Sr. M enetlo:- Nao apoiado. 
O Sr. Drumond ... visto que consulta 

elle conveoieocias publicas. 
Entende o nobre deputado que o lm· 

posto de 50$000. de que se trata, é ve· 
x.atorio; disse S. Exc. : se os coocesslo-
narios vêm a esta casa pedir garantia 
de juros para qu.e possáo desenvolver 
liohas fdrreas, como é que a assemblea, 
conhecendo que taes emprezas precisao 
de animação dos poderes publicos, pro-
cura pur meio de um addttivo seme· 
lhante entorpecer-lhes a marcha? 

Sr. presidente, para ql'e nos possa-
mos mesmo animar a viação ferrea, a l -
tendendo de preferencía os traçados 
que possllo consultar as cunveníeocías 
da província, é preciso que a dotemos 
dos meios uecessar los A sua satlsfaçao, 
e estes sAo- consPgrar mtdidas 'que pos-
sllo paraltsar um pouco o arrojo com 
que se pretende desta casa todo~ os dias 
semelhantes concessões. (Apotaaos) 

Se nói ja tivessemos em oo~sa legl~
lação medrdas desta naturer.a, é t<t'hl 
que a uo~sa attençllo nAo seria, todos 
os dias, occupada com a discussAo de 
proJect.oa al~111eotee a ~U'adaa de ferco• 



• 

qoe silo verdadeiros absurdos, que vllo 
crear lmmonsos onus para a pruVIDCia. 

O Sr. Mrnello.- Nilu é o 1 mpu:~w qut~ 
vai repru,n•r 1sso. 

O Sr. Drumuna:- Sd nau r~prholr, 
fa1·â ao menv11 com qutt aqu .. u~. qu., 
preten.tao dlHDdlbant<lll fa vur"s da prO· 
viuoia, -..nbilo malll cau1.4>la quando 
vierem a &llta ca.:~a P•hlll-ull. 
n~mais. tim absoluto, eu entdudo que 

me.m"' aquulleJ quo l!uzllo de Í<lVoras, 
por 11sta oa:sa votados, têm o dever lle 
contribu1r com algumu. cousu. para as 
renda:s da prOI"IUCla, para a rugula· 
ridade dus Dlll!vcios publu:os. (Apoiados,. · 

Quuutv às COihllluruçcJIIS pruduz,das 
pelu mOú eolleg•, cujo; Lal11utus li\IU o 
primoiro a rt~uouboco•·, relJttivamçDWil 
ao irnpusto sobrll cartas dt! allvogudus 
provis10uadus, eu divirjo Jnteirawllnt" 
da optuil!.o da $. Kxc. 

Eu tendo que, sendo a advocacia um1 
pruflssàu cumo qualquer outro, mcrec-;~ 
ddota casa a auur.açao que a outrus ell.1 
di$p•u;a. (Apo1ados). 

Que nos tmporta que incalcula vel 
soja o numeru !lo ali vogados l'ru\' llllu· 
nados extstt!ntes ne.ul p1·ovmcia, des-
de que, se ellea nao. se reve.ti!·um das 
coodiÇ(le~ Ollce>aanas para 1Usp1rar 
couflauça, vau formar Ullla foot J de 
rvnda para a pruviucíu1 

Elevado, cowu se acha aclualloente, 
o impustu sobre a coucd.'IS4o do SJUlt:-
l !t:.utcs c~artas, é cer.u que mu1tus mu-
ços dotullus de tah•Dtus " iut..ll g<Ju-
cia' bastantercen e desenvolvida" quo 
pOtlCm Ser UleÍS as looalldadu~ em que 
N~ldt~m, nilo o serão, porqu., D~<O ua 
negar quu u ,iiii iJOStO uctu.ll é v~xatu
r íu (não apoiado do Sr. M enellCJ). 

O Sr. Severtatw de Resenúe:- E' 
prohíbíuvu. 

u Sr. Menelio: -A prova é que os 
advogados pruvis1on•dos avultao em 
tolla a 11• r e. 

U Sr . Seoeriano ele Resende:-Eo-
tilo revogu~-so a lei. 

Ó Sr. J. Lui.:·- Que vantagens têl.ll 
os ívnuadÜ• 1 

O Sr. Setw·iatlo rJe Resende:-As 
do tal~:ntu e da •llnstr•çao. 

O Sr. J)rumond:-Bem sei que os 
ad vogLdO~ pc·ovlstouadvs, que ullu lo· 
g rarào obter um vergam•nbu nas facul-
dlulos, vooC10Ddo lonumeros t1·ubull1os 
e debruçntlos subre vs li v rus, cou.u-
t oelll', phru. mu1ta ge!lte, varo.lltlle.ru 
e nxerto nesta clua.e uubre; mus "u ea· 
teudo quo o verdadt!iro dumin .~ e lm-
P 11 io é o llus talent<>s e dus vtrtudus, 
que duvt~mus atH'<>ve:br onde quer que 
se achem. (.Mutlo bem). 

E , Srs , releva dizer, sem irr.ogar a 
menor ceusura âq uellcs que t~m con-
quistado um plu'ga·ruínho·, qoo o\~iias 
vexus eucouu·ao elles c •mpetidures 
d1guos na classe d'llquellas quê' dto 
s~o priv.logiudvs, que n!o 8J\O titula-
do$ por uma fnculdadu. (Apoiados; 
muito bem) • • · 

O Sr. Menelio:-Estámos·de accõr-
do, mas a q u l!Ulo uao é essa. 

O Sr. .Dr~mond:.....:s.Ju ad v .~gado 
provhi .uadu · 

Vo;es: -Muito distincto e quo sobrv-
mod<> hun ra a ca rta. 

O St· . .Drum.ond:-Nilo me intere~sa 
em cousa alguma a plS$agem da me- · 
dida, po•·quo fu1 um d.'aquelles qllé, 
por mol lO de um exame super{i~ial. 
cumu ,e dis,o, o tal vuz por àemusiaào 
{..roor, Con~cgu 'rão O•t O titulo, mas 
procuro nullilhul o Lauto quanto possó. 
(Apviados; com m14ita elevaç4o). 

l.!:ntrutanUJ, eu~endu que, em vez de 
rnodillt~s ro.-trictivas a respeito do' se-
mollb~nte materia, DÓ$ devemos dimt-
nuir o impo>to, do maneira quo todos 
quanto$ so sentirem animadoJ ·para 
e:sa I uta gigante po>s!lo se npR~I!IIlhar 
d:u armas neco:~sariu, e estas se ' 
allqu1rem,u!o somente pelo simples fac-
lo da concos•ll.u da carta, mas pelo estu-
do minuc1o~o o detido,que po·aáo tornar 
seus pu• t ui ores dtgnus da coooidocaçlto 
e esttma pulll1caS. 

O Sr. M. Fulgencio:-E' fallar-se 
em rabula, o V. Exc. O$tâ logo &liSa• 
ubado. (/liso) . 

O Sr. D1·umond:-Não é por se Cal-
lar na classe dus rabulas, de que V. 
Exc. é o ma1s dí-tincto ornamento 
(•·isadas); mas ó pnrque trata !e de 
uma medida quo, em ve:r; de damno1sa, 
como se afigura a muita gente, ao coo-
trllrio,é d•gna do apoiol da ca~a,po rque, 
au pas>O que vai fac1htar à mocidade 
esporançus<L e iutelligente os mOJOS de 
puder sustenhr u1oa puslçllo digna na 
suci~d~de, e.t obeloce uma fonte de 
reudn publica, hoje Ulo uecossaria para 
ods, DtiS circnmst.anciM dilllceís em que 
nos achamos. 

' p.., r essas 'l'asões, Sr. preaidente, 
adopto em todas as sua., partes o t.d-
diUvo apresentado pelo nobre deputado 
residente em S Joi o d'El-Ray, porque 
cntendoo que elle consul t" a• conveni• 
enoins publ•cns. (Muito bem). . 

Ninguom mais polindo a palavra, 
enc9rra-so a dlscli•sllo o, procedendo-se 
a votaç:\o, é rejei tado o aild•tivo. , 

Sdo approvados,sem •lobate,os do os. 



3 a 7, mtlOO~ .. do o. 6, que é rejuitado. 
&ntr• em di:scu~tau u de p. g, 
Q 8r. Pahuioa-(N<lo temos o 

&L'O dhcur:10) 
O 8r. Ürumonda-Sr. pre~i· 

den\~. u àpda,i~~ que •11 discu.to e ~Ull 
aoa'b.1.de ~Mtr comu .. ~iiJu pul1 nullre íhJ· 
p~tado re':sldetito eu1 R1u Suvo (u~.àp~e
sent.du por mim, ern nome ~~~ 1. • CUQl· 
m is.~Ao de Í.tl.enJa, q o~ndo dttUa .tj9h,a 
a honra de l'uer P-\rto, e 'para isso 
a.:tuóu em mo.~ espirtto um mut ivq pon-
derojQ, qual :seja cu~tar, de um!' , VllZ 
para seaipte, as diffioulclades com que 
lu~ao aa oa~ar~s m'úuiu1eaes para rl"· 
caberem a:s jlequenas quotus que es a 
aâs~tinblea tem vutado em aunus anto· 
rior,~ ppra sahsfu~io d~ aec~sfdades 
luoa .. e. · 

· Sibe a assJOÍblea, e nem é oecessario 
alongar-me par" demuostral-o, ~~~e, 
paio systema actoál, sao feitas exigeJI· 
oiae ta~ ~óe, d· lli~ultauao o r~bi· 
me o to das q.u.ota . .' tornao iateiram.eaie 
negatiV03 ue a:ux.ll os vo!ados pela aa 
aembl~a •. (:Apoiàaos) . · 

E' assun, Srs.1 que uma camara mu-
nicii!•l, para ó~ter a entre,ga de uma 
q\lota, tear necessidade de aJ>resentar 
o orçamenw da ·obra á que é de.tjnada 
a quub, ·e~' se eur' ventura'? or~men~ 
a excede um pou~, ~ preci.so que. a ca· 
m'lra se pomp.rometta pe~ate .. . repar-
t ição de !;.u:enda, por me lU de uw . lfr• 
mo, a lev11r a obr~~o a elf~ito 11!\lu Ôrç,.-
mor~~ q'í·gaói~a4'~ e' àoll\ ' e'xlglr mai•. 
aux l1o du gllvcrno. 

Alem dens. difficuldade, ha outra, que 
é a lladleacfa n~rla e Corçada da re-
partiçto<ile obru publicas e da directo-
r ia de Ca1enda Tudo Í$10 guta lmmea .. 
ao. tempo e muitas ve&es acuo tece que, 
quando os papeis sobem á presideacia 
pa'ra 8$la onleoar o pag.t.meato, ja o ex-
erolqio tom passado e rs~ explica ·os re-
pet lMs COtDnilasos, em que 'têm Cáh'ido 
q uotíl.e votàdàa por ·e. ta assernblea. 

l\doptada &·medida dó adJltrvo, ter-sc-
ba removido &odos esses bstacuiOi e as 
camaru aruniclpaes,medlaato urna sim· 
pies reqvbiç;lo, chlimarlo a ar as -quouu 
votadas· pela assewblu, com a obrrgaç~o. 
porem, de prestar conw do seu ewpre-
go, no exercicio posterior . . 

Vo.;es: - E' magilillea a disposição do 
addiUvo. 

o Sr. Severta.no•dc Re!ende: - E se aa 
quantias siO despendidas por ccmmissõee 
euoarrcgadas das obras~ 

. ' Os,._ Dr umoltlt:-As camaru as re-
cebem e as entregao u commi~~. es-
tas desempeahlo o seu d'!ver, voltlo ás 
camaras com os docomeniOs demoa$\ra-
tlvoa do 'emprego du qúo~ e as oama- · 

ras vêw, a 1011 tttroo, praalar contas â 
&SJemblea. 

De~&e mo.Jo,terem·os cortado lmmensas 
dlfficuldaJes (apowao a.:. Sr. ZucaríM) 
e procurado reve$Ur as oamàa•as muni-
cipal!< tlo prestigio .a que ellae t4m dl-
r·elto e q ue,se lh1101 tom aegadu,e au mes111o 
tempo ~lidu-se as ·•letaa daueemblea. 

A coat rnuar o eJtado actual, com u 
dlffiouldades immenaàl levaatadu pela 
repnrtição de ubras pubhcu ·1\ pela. da 
fa~nd,., aOaqço, JOt &ra. depotadue que 
nrem,os inte}.@meate {)tordijlos os Of>5:!0:8 
es~urços; adrada, se!\ld nep.da1 a eatr~'
ga ,ila~·quotu que v'o'tamos. (Apotaoo.t). 

·o er. Oléâaa'tui- (Nio temos o 
&eU diSCUCIIO). '.,. 

O &r. ,.enrlquo .. lãa-(fdem). 
O li!k". euve•tre Forrazt-Sr. 

presidente, declaro que voto pelo ,addi-
tivo em discussAo, .porque conheço u 
dltncuhlr.des que ba ~t;a o recebimento 
d'' qpoii.S por esta, -.mbiQ4 votádas 
para dlyersas obras publicaa, chegando . 
ao )?ontO d,!il li! Ditas !fejiarem áe ser pa· 
gd. (Apótddo.s). Oa'll~ria a atteuçlo da 
casa, ee quize>~Se euumer&r iodaa a" quo-
r.aã·que ~m·aelxado cfe ser pagas. 

Vou, 41ntret~tn&o, oAerecer' uma emen· 
da, q.ae Wm por Om completar o peaea-
mea&o do additívo. E' a S83ulat.e (UJ. 

Sap apoiadas. p entrao c:QQjuuctamêo-
te e10 ills.:u~~- ~ l!lruJatos - . 

E~ :ta. 
N. L 

Depois das palavras-alem de aua re.. 
qul~~çilo~a.ccr!l'çeDte•se~. u quaes aa . 
entregarA!! ás CO!DP!i~s oomea4a,s Mio. 
g~le~ rbq, q ~:~aqclo. al! . oorat Dll!,(9.rl!m.. re~
t~~ , sob a r,espoasabllidade tmmediata, 
dfJrlas. 

'Sala das sessões. 24 de Outubro de 
1882.- S. Ferr'U.Ã. 

N. 2. 
Accreaceat6-·se ao lloal-obrigando-se 

as camaras perante ;u collectoriu, por 
tormo ~e respoueabilidade,pelo valor du 
q q9op tias re,<;ilbid~. 

Sala das sess<les, 24 de Outubro de 
1882,---Menelto. Ptnl.o, TellDetra da 
M otta. • · · 

O 8r,. 8alee Pelxot.qz-Sr. 
pres dente, estando inc inado ,à votar 
pelo addi~i_vo que se acha em dis-
coe;!o, resta-me. algum receio a re-
speito da pont?~\ida•le de algum~ das 
cam~~ras muotctpaes na ·entrega das 
quotu destididaJI para eata ou aquella 
obra. 

O Sr. Paizao:-E da applicaçto, 
ntlo f • 
~ Sr. S. Peia:oto:- E mesmo da ap-

phcaçto, ~rque a camara do moa cipío 
em que .reatdo, com9 aC!lba do J iz~ r o 
aob.re deputado, represenr.aate do 19.• 
dislricto, as ulti a~av eqQtas ClU& &fnl" 



sentou a os la casa tório as do oxercicio 
do 1875 a 1876, ha seis ou sete a unos. 

Alli, os Juunicipaa pagio impostos 
oneroeos todo§ os annos e têm di-
reito a beneftcios e obras, u quaes a 
oamara p»de parfeitamtsnte fazer, sem 
'ir tolicttar auxílios da asse•ablea pro· 
viuc:al. Entretanto, nada absolutamen-
te tem fel to. 

Conheço o arraial do Caplo Redondo, 
alias ftoresclmte naquelle mt1oiclpio, 
que se ncba liuioaçado ·de sJr ' dêatrul-
do _ptllos grotões que 'v ao ôaturalbleo-
te se 'abrindo alli e ameaçando demo-
lir ps, edil\cNs qye ~9 pchao m.ais. p.ro-
ximos e • arruioar ruas in4!iras, e 
e9,tretanto a camara de S. Francisco 
nenhuma mecliaa ~m tomado para im-
pedir easu estragos. 

As nnicu estradu, polu quaea nos 
dirigimos A sede do municipi~ s4o as 
vias fln viaes, com as quaes r o mos do-
tados pela natw-eza, o Cora d'ossas 
o individuo que ,qtüzer ir â sede. que 
se acha nrdadeiramento na extromi-
da,te, necessitarA d'um prati,co para 
gu:al-o pelos campos e peq\leuqe tri-
lhos, atra vess1ndo maltas ft~cbadas 
de espinhoi o obrolbos, e no caso do 
r.begar alli ferido e coberto de an-
drajo!. 

Ha poucos dias, Sr. presidente, eu li 
no jornal olllcial, Liberal Mineiro o. 
117 de 26 do corrente mez, que foi re-
mettido Aquella camara, para infor-
mar, o officio de2 de Jwho d'este anno, 
em que o vereador Pulsino André dos 
Santos roprasentou contra o Cacto 
de ba ver o tenente coronel Antonio 
Joaquim Nunes Brasileiro se etppos-
sado da quantia de quwheotos e tantos 
mil reis, quo existia no cofre daqutllla 
municipalidc~do, e estar esb~njando·a; 
mas, até o presente ignoro q uaes fos-
sem as Informações que deo a respecti-
va camara. 

O que corro como cer~ é que esta 
quantia nlo existe mais em co!re e 
não se sabe qual f·•i o aeu destino. 

Conheço uma ponto insigniftcante, 
constru1da sobre um rasgão que se 
abrio oca arrabaldes da cidade para 
esgoto d'aguas estagnadas, obra ja 
iniciada pelo padre Apt~nio Augusto de 
Alkmim, quando allJ residia como pa-
rocllo, nllo podendo, om melho,r calou-
lo, gastar·se com. ~ constrnCÇAo da 
mesma obra lOO$POOJ e entretanto 
consta que foi alll empregada uma 
quantia fabulosa. 

O presidente da e~mara, que ne.~te 
quatrâennlo ftndo tem sido o Sr. te-

nente coronel Antonio Joaquim Nu-
nes Brasileiro, msmdou numerar aa 
poucas casas d~ cidade, e creio que 
para dar alguma patota, porque eu 
quizera, Sr. preaiden'te, que V. Exo. 
ou qualquer dos .membro• desta casa 
couhece:sse as CjlsU pumf»"adas e a pu-
meraç!o . para ~rtillcar-~ do nrda-
deiro disperdiciq ~a qy~ntia emp!'9· 
g!Uf~ ,qf tal obra; p~ree;e que as chu-
Vti•Ja tem 'levado as tintas. , 

Ora, .ellj j ufgo, Sr. presidente, que 
os babite,n~s ,d'aquelle.mutiiclpiq Um 
di~eito1 ~~~ eXigir. que os imP9sto~ por 
elles (l4g0$, os quaes n1o 1hea t ir:to 
menos do que o r&.~ul tado de Jeu po-
aado tro.balho, tenbAo uma applicaçiO 
util e •·everlll.l em seu beneftcio. 

O :Sr. Drumond:- Pois nlo ha lei 
para as camaras I 

O Sr. S. Peücoto:- Nio ha lei, ao 
menos para a camara do município 
do S. Francisco, que j ulgou-ae indo-
pehdente neste qu~trienojo findo. 

O Sr. S. Fet-ra;:- As camaras do-• • vem meamo s9r inddp\lpdentos. , 
O Sr. S. Peia:oto:-Mis devem pre-

a4r s'uas contas atinuaes',como a:lo obri-
gadas, e oeste ponto niO silo indepen-
deutes. 

O Sr. H. Sale$:- EtiUo V. Exc. vota 
contra o' addHi v o. 

O Sr. S. Peia:oto:-Voto pelo addi-
ti'fo, porque acho a medida boa, awnas 
aproveitei a occuilo de mo~trar á 
casa qual o procedimento que tem tido 
a camara de S. Francisco. 

O Sr. H. Sales:- Em viata do qu'ê 
V. Exc. diz, deve votar contra. 

O Sr. S. Peimoto:- Voto a Cavor, 
porque me inCorma:j) que ha de hanr 
restri!IÇllo. 

O Sr . .l>rumond:-sem duvida; ha 
de haver respon.sabilídade. 

O Sr. H. Sales:-Nio ha reslric-
çlo nenhuma, continuarA o mesmo 
abuso. r ' • 

O Sr. S. Peia;oto:-Sa o Sr. Dru-
mond alllrma que ha de haver reJpon-
aabilidade... · 

O Sr. DrurMlnd:- Garanto & V. 
Ex c. 

O Sr. S. Peia:olo:-Entllo Jou o 
rueu voto. O meu receio é de que a 
camara do ll)unioipio de S. Francisco 
continue a abuaar, e a ella especial-
mente me reftro. 

OS,·, Drumo,.d:-Se V. Exc. ,q~
zer, eu apresentarei uma emenda, man-
dando especialmente reaponsabiliaar a 
camara du S. Fr.tncisco. 

O Sr. S: P eia;oto:-Seria prudente. 



~ t-8 .... ~~;";~F."· 
p'1J'quo eu P.$l••U u.uit•> oloscootcote com o ih•. Heurlquo Rale;-: (N~o te· 
d 'Íled!'fnótiO 'rlo1j1flócollor, (lrlnci pa rmon- IDil1 u seu diSCUn'O). ' 

'·lu tl~o qbult'i~ll~fl'l ' llp tó', ll lirobto o ' l'l' opbtotla e entra•'c6rlj unctamen\e 
quhlvo'l!Oo l't"Clilledt'e ' \erá fuito tútlo ô ··em dlscus~lo a,seguln&e.u• • . 
"'uíl, bo;t ,·onwdet'ipm s, l111portar •de EméDda o,l ao !!i unlcqt-acol'el~Cente-
b-:111lftci.r oo tnu\alétp1o! · ' ,se.., 14'gulo&e- : . 

Um4 Voz:-0 '" Sr. ·Drbmond ue ' No MIO de eerem malóres todos oe·l!l-
rnándar resp:lrisabilisal-o. -' ~ -tenllladoe, farto os a~rentea- ltóaes de 

· ''O' Sr: s. Pei~b:-A . rt~ptiiÍIIablli- .accordu ! cum .ellea ,a a vallt:Çió doe bens 
·dài:le, ~e hdótiilsê, dévia $ar lho·no•i· do espolio, afim de se prooeder ao cal-

I . ;l· 'éi""'l calo du•lm!IO""' a pef&r, prooedeodo-ae dot ou exocuhdll 'pe Q JUÍ % 1"\úbt I"" • &, ioveplar.l.o . jodlciat, a rtqa,!lrimento 
mas, o juiz rnonicipal é; em nrdad6l!'a _4e.., •Lualqa!)r ~·s partes, caao olo se ve-
exfros~I•J, u tnesmo • I•N:Iidente da ca- rinque o accorolo. • 
·imu a,l l'ortantô, !elll'a' ro~rfnsabilirlade •· Sala das ' aes~nes, 24 de Outubro de 
ser1a impt•oftd'u'u. Mü~ll 'tló u•ná voz t11m 11~·2!-H'.''Salu · 
sido aqúe\l:t 'c'~ m.ara ' mblta•la l"la a~- · ·O 81•.· ., elxelra da IHotun 
~elniJiell, e pnaco te1h ella ~e tmp;·r ta- -8r. ~>~'••dente, cum qilaato a emen-
dtl' C1 m is~O. . ' dl& que acabá de ser apresentada teahR 

Sr: prellideute, seja com., fur, votu ·dim~nuiUo em gran'de pârfe os in'con• 
•pe:o·ai.hl .t ivo; h z-~>~tas ligeira~ obser- V110 entes toe, em minha npini.llo, en · 
vuçõll$ somonte par.~ tnOftrar·que. ~Ao cen·a o addit!V.n om 'discussAo, com' tu-

·coulio moi to na ca1Dara do munactpto do, ~inda Dllo fez dfls tpparecer algunR 
onde tenho a mínha r.~~ioiencia, pois outrt s de rui tos que· neHe • enxergo e, 
recéio de que as ·'quobs Yoladas por p i•·tanlu,nilo po!I:!O dar-lbe o meu voto. 
esta a.,;emblea para aquelle munlcipio Ern primeiro lugar, Sr. pro$ltlente, 
·tenh'llo a m~n oà sorte que tllm tido parece· que u idon consagrada no addl-
os resu!Utdo~ do~·· · ·mvo~t·•~ ulli cobra- ti1•o •lestõa ·d • systema geral de nóssa 
·1f,•s todu~ os annos; Qulr. siiJlplêsmebte legislaç:lo, d8Sd'bs tempo~ mais remo· 
·rrhar o abuso e'scandolosu· que se deu to•, éomo ati•i> tão seus m:tis antigos 
no quatriooni'n, quafl' findo, durante o !r11gmentbs. 
•tual, nilo nb~tante •eretn alli assento E' ussim, ~r. pre~iriente, que es~a le-
a lgúns- Ycroi\dr res di~ti nctos, o bresi· gidaçilo procurou sempre cercar de 
clent11 fez lo•lo q ua~fo 'q \I,IZ ,' tom ene- to los o~ f11 v ores e garantias a ~ucccs~llo 
llcio· publico. • · dir'ecta 1\lgitima, até por es!1:1 ras&o 

O Sr. H. Sales:-Cont:uuarà o mes- de:aominnda em nos•o Dirl!ito-socces-
mo âbuw, as<eguro p. V. Exc. slo necessari:t- ; o Direito pttrio SPm-

Ó Sr. S. Perxoto~-Eu espero que pre procur\lu ftívorrcel~a. não só isen-
n io c~nlwuara,pJrq~e,para o qn.atrien- tandu-a de taxas e impostos. nilo equi-
n:o• quo 'vae c:nn.~~r do Janw o e•p parando-a as.sim á trnu•mbstlo ria pro• 
di~utt'o, leremos oulr.> presadente, que priedndo ern geral , como nioda probi-
se•ú 'duvida Sl!râ maii zelJso e mais b:ntln, quant!o ba herdeiros neccssarios. 
c~(tSCitndoso. a liyro dlspl)sç:to dos bons por parte do 

~. ~ent!o como etpero, sento-me côm teslatlor, a lem da terça. 
11 coh·c!onciti trl\iiqlil'lln o cerlo do qbe, P\lrtaoto, Sr. 'preSidente, esta lei 
votando pelo a4ditivo', vuto por uri1n provincial coHoca·so em verdadeiro 
medida, a meo ver, vnntajos:1. (Mtmo áot.tgllnismo com o espírito géral de 
liem). .. .. • · DO!sa leg slaçil.:.. 

o ttr. tHonoel Fulsenclo: (,l'llo E' u rdaoie que o nobre deputado, 
temos o seu discurso). reprusentante do 7.• d strict·'· disse que 

l~oee'r:'lllll\ ·a discu.sllo, é approvado ultim••mente este tmpnsto tem sido es• 
n ndtlill v o com a emenda n. I , · sendo tabelecldo em qoasi to las u provinci a~ 
rejeitadn a de n. 2. d · · 

São a •provallo>~ os n~. 9 e 10. 0 tmperao. 
Eutra 'eiU discussilo o ·~e o. ll. Este argumento, porem, na minha 
u S1·. M Fulqencto declara que vo· opinllo .... 

toU: 'e continua a votar contra a crea- O Sr. H: Sales:-Não apresentei 
ç119. deste ltilpostô, 11or cooslolerál-o 'In- cnioo n~gqmentn, foi cqmo resposta ao 
conveoiante; entrelanto, como é pro- nobre depu,lado representante do 19.• 
v aval que ellc passe, otfert>c;e uma emen- dislrlcto. 
da no intuito> d., acautelar alguns ve- • · 
x"mes •quo se possllo dar na hypo\bese O Sr, T. ela Motto .... nilo podo tle~to 
Ma ... bentelros sel'.l!m maiores e o lu trair u comi dera~õe• que teJIItu ,I"'"'• 
tarem, por Isso, obrigação tle fazer tendentes a demonstrar qv.e, ;Q im~•~tn 
~vuol.ar~o. éautafonico çom o efiirlto:.ierâ\~ d~ 



n~ssa. legi~laçlo; pqrque V. Exc. s•bo 
qué, · ern r&3ito;do clifficulllades llnau· 
eeiro1s, o .to ~ó a astemlllea .gernl.-como 
A{l pryvjnqiaes, nern. áempré .têm esco-
lhido eom muita Celicid.ad.e e grande 
acerto a ·matéri& t rll>u1alt11; tanto as-
lim, qoe 4 um dos ~atos. ~pbi-e que 
maiorée e mais •jost.c.s' 11clarhyre~ se 1~ 
vantdd 'ila ·~~··tl do poyo~ , · 

Em'sógunao lugar:.e~l:enao sind~ que 
a id1 .. 1 do,1 11dditi VO .nlp ~&wiOI' •acei- . 
ta, po~!u!e . "-ll ·ll•roce atA, q.ue em aJ.. 
guna • poutoll, ,quà voa.a.asigãlir, ella 
nlo eó de Cacto con~rari* o a:Ysteld 
geral de nossa legislação civjl i•cd llu 
ja· mostrei, mas vem 111nda revogar 
sou diapósfçOe! ' exprei~à. ··.c&~ndo, 
por exemoln1 com os .invént.arioà am1· 

t..t~ t • • "' r. - " .. • ~ ._ gav.,.,. 
O no~re aut •• r da empn~ procurou 

evitar este incon-reniente. estabelecen-
do que. na hY,pôthe~o de serem maiores 
todo~ oa herdei('OS, po~llo ellf!s procq-
der , de·accot·do conr o' àgento ftscaf. à 
f.1VnJi n,ç~u, dos bop~ 49. ç~p~~ip1_,ajim de 
se fazer o calcul•, d<l imposto a .p_qg~ç; 
dovend•>·SO, porem, prpc~er a inventa-
rio judicial, ,a , reque•·imepto·dll gaal-
quer da, partes, quando llllo se- ver.8-
q ue o accordo. • " 

Ora, V. lhe. ·compréhende que oeste 
ponto 1a eme'ndll póuco· iiiodílica a ~ls
posiçAo db aJditivd; 4 li6céi>Ario ac-
cordo nA:> ró entre t?dos' os h'erãeiros, 
como ainda elltre ~lei ê o·ágento ft.s-
cal, de modo qoe' fiU., a ~ste'b''podor 
de, em qual')uer casb, impossibilitar 
o ínTé'ntario nmigavel , 'lmlbóra ft lte-
tança ton h a de. ser repllt~ída por in-
div1duos QUO estojilo 'nO 'Cjl~O do raY.el' Ó 
Íltventar io arnigavel. 1 • ·, 1 

• 'Ma o! .y , ExCl aabe-- q'lle d um ·princi-
pio do equidado naturfll e . um pre-
ceito do •prudencia, ·~!ao todo quanto se 
pode fuer amigavelme'llte ' multo 
proferH~I ao que !ó se pode obter pe· 
los tiletouoorosoa.ê cfiipen3fo:lás da j us-
t iça. 

Alem ditao, ainda me parece que es-
b imposiÇao ne se .Wrnar onerou, nlo 
porque seja excessiva a.i axa mar.:ada, 
mae porque traz delongas e grandes 
di.lflcu)dadcs, !SP?cia,l~~nte no~ j~ven
ta;riO'•"'IIé pouca olon\a. V. Exc. sabe 
que •jJór·~fat~ éatallé1e·éícfá jl-'de "rhú\to 
em nnsio roruql', ·se.nlclhanle~ "inven· 
tarioa, mes,1110 ·qaantlb''ntllt.!s .llfturllo 
herdeiros· menores, Silo re,itoá,oo· car-
t_?rio, ,d~ !nan~i~a. surj!marissirp~, Pf}O 
atmplos orrola'lljento, qu!l ,é depots levá-
do ao coóhécimeôto do' ioiz oue or~~Jla 
a filrtilba. • • • "' "t • 

. O 81•_. H. Salu ~ .... Mu isso nlo é 
a lterad.o ~"itletameofe.. • • 

Q Sr,. T.~ Motla:~De (llct.l vem 
a ser, e:u cons&!qoencia de ter o ool· 
lector de ae.r ouvido,aobre • avaUaQIO, 
sobre o quanlum a pagar. Vê V. Bxc. 
que meemo. este 11rocetso, que em IK· 
neflcio dos pobrea ~~ lei &em estabele~ 
cidq,qJie j_,ja aummalliulmo, ,..al a 
ser 11111\c.U, , pois que hsl mait Ulll 'tl'a· 
mite, pelo qual ·te~ de pJII&tl o In• 
ventaria. ~~ . ~ . 

V:\ Ex.o. 'cc.nhece perfeitamente, !Sr. 
presi~eut~ -"!11.11 , eo&re . n~. em geral, 
euteoda·!ft, ,que, ha. om&.nii.Linomia •(é 
um erro, ma~ Jegislando.ee; nlo ' •e 
po4e ,rescindir. dOS> Caçtos socia~).eo· 
tre o.iJltttreS&e ,putioolar e o. i a tere'" 
se pobUco ; o colleotor ~ on.trai'A eem-
pre , o.este~ .in.ventarioS; .embora peque-
no~, . animado,_ dQ espiri'o de. ieprt1911• 
ta r,·unie«.U~ 'exclaaiuoiente O. intere$.. 
se~ fltcaes, como elle Os:)pliCeoder ; P"r 
con:<ogulnte, nll.o será a entidnde mala 
prQp~ia. pái:JP. .chegar.D.,aocerdo com.o• 
ller,Je.~~o,, ,.,,1 pq#,an~•. p~~~· : f li vo~per 
a mar~bG rapida d6!1ses D~C!_ytnos in-
''eutnrtos~ h • ~ ' ~ ' r. 
~Demais, Sr. presidente~ pód~ ·baver 

ainda mà vontade d.a 'Barte do colleetor 
pa1·a com qualquer dos "interessaclos; 
por conseguinte, -vamoe crdel'l diiBcdl· 
dados nos inventarioa,1quaod.o nossa 
leg.tlaQ!o toda-procura-. rnorecer sha 
marcha, caja btevidadJ ~rdena . "' 

Disse Oj oobN•-'tpllt~~ autor d1l ld· 
dit iiVo,. que esta.illearde:&ributar•se as 
hecaoqas,decesS&r~u· \.Oil ·sido, adoptad!l 
om ·lodos !los paiiés; .. mae,eu~ja ,._uigoa· 
lei no prinoipio .de-minbae considera-& 

1 ções que o systema da ~9ssa legislBçll.o 
tem sempre' procdrado favorecer este 
moio de I!'UOOGl18â'o'e cbin 'ellé' é que te-
mos obrigaçlo de conformar nosw de-
li ber.lçõe.s. • , 

Por cona&guiote, alo havendo no• 
tagem na adopç«o do•additivo, com 
quanto modificado peia emenda e, pelo 
contrario, entendendo eu que delle re-
euharllo'mal&$ para a proviócia, decla-
ro <nn voto contra' o addltlvo e 'emo11· ~ 
da. (M-uito bem). · · ' ' ; 

O 8r. Xavle,r 4a Vel.rau 
(N1(ô teniôs o àéo diac.or,ao). , , 

K' a~oiado e entca Cl.lojyne,t,mj!nto em 'd(~cíi1áii6 ''õ''ségntÓte-: . • • 
. Sf'b~~i(ut~.,. · ' 

S~bstitua-Ee o§ 1.• ~9 !!Mjtivo pelo 
segu10te: '· 
·!J!."s.re lrp)b~o ~d' 'Siltl ''l!~lat~o q11art~o 

o j nt?l\~l\'1 ~~~r aido ·r~ . .ilfª'éial-
mente o\:t ho~~o~ sentença ;owo pa?-

• 

• 

• 



&ilbã amiganl; precedendo o pagameu. 
w do imposto lblencee~' judíeia.l oá ao 
ao to da iucriptura ' 'P'ubfiea quandb a 
partilha se eft'ectue 'JIOr eat& modo, .wb 
pou" 'Cie•50$000 ao àeoriYio>e•100$000 
&(J j bii. . 

Sala •las .aeliSÕes, 24 de Ou~ubro de 
1882.-X. d4 Vetga. ' 

Dcpoi>l de algum debate, ni á mesa, 
é Ulla, apoiada é entra ooojwJC&amente 
em didcuulo a aegulute-

Sub-emeu.la. 
·Acoresçeuw-ae: no cu<.~ de um só 

lterdeiro, se proceda rã á cobrant'& · do 
bpposw por meio de lotaç.iio do col-
lector,sahos ao . nter~ssado-·os recurs.,s 
admiuiatrat.iYos Sllt&bt.lechlus eCo lei. 
S. J:<. •• • &la daa 18l!liGes, 24 de Olltub'ro 
de 1882 .... H :Salu. · 

NingueiD' maia pedÍlldo a palavra, 
encerra-M a discuss&o,' é àpprondo o 
adJiti'vo com a emeuda tubst•tutiva e 
tu!Mimenda, ficado pro~judicada a 
emend• ·'D . 1. 
• A- disc'Uido lloa adiad• pela hJra. 

2.' · PARTEl'DA OR.DEM DO DlA. 
• • · Orçamenlo municipal. 

Continua a cliacuSillo dos addit ivos 
ol' .. recidus ao projecto n. 3(17, de or~ 
mento municip11.l. 
• E' app~YMto.o~e n. 2 com as emen-
das que.lh~ ~rfto oft'erecidas 

K' appn.v~t.do .o de n. 3 e fica a dis· 
CU d:IAO dOII.Oit\.rlll ·adiada pela hura. 

O Sr. PW(áente declara quo a or· 
dem doa trabalhpa da aesdo nucturna 
é a que ae acba marcada pelá usem-
blea, accreaeendo a 2. • discusslo do• 
projectua D$ 325; 335 e 345. 

• 
7.• SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 

. 24 DE OU'fU URO DE 1~. . 
PR&SiD.BNOlA DO SR. IJARÃO DB CoRo-

!IIANDBL. 
SUMMA RIO:-Or.U111 ® clia.- Navogaçlo de 

rio.- Pagamento de ordenado. -Licença. 
- Orcàmento provincial, 
A's 8 horuda noite, feita a chamada. 

achAo-se pi"8Sentea 28 Sra. deputados,~ 
faltando com partlcipaçlo os Srs. Ama-
ral e'Navarro e a'em ella os Sra. G, Pen· 
na, Santa Cecilia e Nelson. 

-CI!mparece cfepofa 'o Sr. M. Ribeiro. 
Abre-se a sesdo: · 
g• lida 'e approvada a acta da ao teu-

dente. · ·· 
ORDEM DO DIA. 

Naoegaç4o de rio. 
Entra em 2.• discnss&o o projecto n. 325; que aútorisa a cobc:eulo de privi-

l"llo para a navepçlodo rio ~pitfnp. 
I • . •' 

• 

E' lido e apoiJdq o aegulnte'addltlfo. 
cOfl'ereço como·addltiYO, O projeclo D . 

311.-H. 8aJe~, .. 
Encer'rada ~ diseuaalo, elo appr~>va

dos o,projectp s addiUYo. 
Paga~o ae ordettad01. 

E' al'prova~o em 2. • dlacui&IQ o pr.o-
jeeto n. 835, que' aatorll& o pap~peoto 
de ordénadoa aci,P.rofeaaor aposen~o de 
latim e r,ancez da cidade de A~etlt. 

~. 
Entra em ~.· dlecusslo ·o projeoto n. 

3.15,que au.torisa o gonrno a conêeder 6 
me&~ de Ucença a José Augusto LeSas, 
1.• of!lc•al da repartiçlo da lnstl'DCÇIO 
pu~pcâ 

E 1~1o e, ap9,i11,~o .o SIII~Jn~ ,dcJttlvo. 
c rlfti,.~~~ço .como.addiUvo. o projecto n. soo !.v. C4re· · ' 
Encé'rrada' a d'iscuss&o, é approvado 

o prtojecto. 
K' lgua:mante approvado o additivo. 

01 çamenlo JW'Of)tncl4l. 
Continua a di:~Cas~ dos addiüvos 

olferéçiciôs ao pi·ojecto de orçamento prv-
vlnclal. 

E' apolaio e postq em dlsousalo o. se-
guinte-

Requerimento. 
Requeiro que sPjlo separados os addl· 

ti vos de os H , 22, 2a e 27, para terem 
dlscusslo depois de approvadoa os de· 
mais, visto nlo constitui rem os mesmos 
mataria propriamente orçamen'tat . 

Sala das ses;ões, 14 de Outubro de 
188~.-H.Salu. . ' E' a_poiada e entra conj unctamente 
em disçusslo . a .se,gwn~ 

Emenda. 
Exceptuando-se os que creio cadei-

ras de Jnstrucçlo. primaria, quo serlo 
dostacadoa depois de approvados.-Za--
cariM . 

Encerrada a discusslo, é approvado 
o requerimento com a emenda. 

Sdo approvàdos, cada um por aaa 
vez, os lt,dditivos na. 12, 13 e 14. 

'Euf(a '11m dis,oussito o éle n. 15. 
q ,,... M . Fnl &enelo:-{Nio-

tempa o r.eu discurso). 
E' apoiada e entra coojnnctamente 

em dlaóussAo a aepinte-
1. 

Bmtflda. 
N. 1. 

J1:,91 -vez das palavras-em tuclàa i.s 
~~U fpnççõcá- i:liga-se: na faclu&a de 
<lt~IP.~rltos e ,na' vistoria du obru. •nm de serem approvadas. 

}a das s~ssões, 2~ de 0~&tub~3 de 
1, ,-}(. Fulg,encio. 

~J• d' a~gum debate, em qnll fo· 
1 ' pjrte contra o additivo 0$ Sra. M •. 
F )gepcio, Lemoa, X.. da Veiga. o a 



• 

•• 

• 
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-"~ ~ -~ l i:lil • 
. 'f '•(.,4. .... Ir ~ 

' \if-a·l·li•i\'t'o, llc:uulo pmju•liC.'l• s u u . 2,. sendo rcjoitada a. 1.• . parte e 
. , ertam~4"11"1'" > · •·. i ... ·· t ·';J~ • · proj)IÀ.ÍO:ldo.J C)•·ldditiYo e~ a OO!eeda 

• ~~~ Lrn em d scus>l\o . o , de o · 17 •• ~ p, 2. u , , . ·· • , · ' 
( l,l~pvi~ dq ,,.l &ll rn , debat~~, 9'm q,o to· _ .$.Ao. ~rn tlebare,. app'ro•adol oW ad-

• t,.mib ~f.\9, u~ !)~._ Le~os. tB. Sales tl rtr"O$ os. 20, 21, 22.e 24 . .,. · 
'" c;, 'A!-t. F~lgcq~i~•· . VJ!j;, ~ ~~&.. · 4, lrda, !l=n&r a em di~ú.aao· o d~ o. 25. 

ll jiJiud.u _ o. p11sta -:ennJW\Ç~I!II)I:II ~ orri é) •• r . · Dr,uouHida-8r. pre•i-
•liS<:U>siiÓ a'seguintc- ·"~ , .. deu~.~ ndtlui.Jo., cuja di!ctutAO' .e an• 

1 
, • 1 I'~,? ~1Jtf11$ÚJ . • · , ·'- .1 nu ociuu, é imp.•rtant iasimó, oorifem~i.r-

%ub.stituAO·Sil as ya~Nra~;;.e~qual· · tigv.&ull\CÍne..nto; a .dive.raa •lei& yótadas 
•1&cf"êipoéA!.!.."'&lfl7 ~írguintcls .. n·e me· J•or· e•ta ca~a~·e \ revogllç&~' de :d~er-' \1 ·r D -;.,.,u~· 1 L ·zo\s ~~ Junv.;· ~ . ~et,nb~o , · , , . AOS rttu am,eatoa ·e~anado~·.do .go .. erno 

'IIS'ala·das ·us!lh".o '2~ tle Olftu lil'o do para execução de le1s provtncfae~. • 
d I ·•j• F ' !' é., · C•~ ·" ... s . 1 I 18o2.-~t: . u ~ nc1.1. • em <tUQ ~esamos arap amen~·esc n-

. EnÇeb lltl~ a', ifrs~~~no,·. é ' n"»pf<ó!,,tl ; ~IJ.;iJ.,.s pdlo ~eo.digoo 'autor., V. ·Exc. 
'o" adllltlv;~~.eoht·a~6menll~:' · l coroprt!hende que oao Jlode...mos dieeu· 

• ·· "E~ a#rb'tiiCid 'i' bo ·~ ·.') ~-~ ., : ~ , til-o. qou.ve~tieute~eute. 'lllpo~., 
Entra e•'\ dhcus~lro- ~_.l!c,n: 19. Vou an.aly:<al·o ac·trfcl por lar &t«o, 

• E .b)'I"OittdA ~ 'eottk<- COilJilncla~,!Dte S r. Ptesidtl!Jt e; e •ap~-.n'tar u bb~r· 
· óm' disctrsslro a -seg~iil te· ementla'. n~ q11o mo..oocorr•n m de mo'mebto 

~ ::. x • N: ·1;·· .. • ··• · ' ' , rellitiumenw â-111ateria d~qu .. lle• de . 
• 

.f)opói' 'rl ~S' ~~~~ vfâs'....:ve!idiâ~ l a pro- , ..QU8 ~UJÍ t'VJ' ebnlíêcl.i.iHiotot ~fandu-
T ucin- icecest:thrt.t se.:-%· p\ ta "~õ.ju · me l'llflt eauocili~IDil ~õbre outros de· 

· niô''d'elln.' · :•· "···· ,·t·~ ' poi$, dll~ exJ!lica~~ que poli. ventura 
'> , .. ~Ac~~scÕntô-se ••fnàis' o '!~gu'tfi,l~~- der''~ nobre aê,,~~du. 
l• -Nau:l orÀ 'hacl uí'd'cf qa"l!tu t'tf,:·p,N,~ o, . iJ1z .o ar t 1". •' li~}· ... 

, pag,11mcnt\), d~ im~o·t~';. de y,tPr%liç4o ·A~o: ;oon\-ãnt•J.~I!l ' fa.to ilriiiJô; . sua 
· o' clini. d:Jli\irtlm~dô~es1:-1fl1-· l " . ma~F'~ Ir cnn&ecada. . , • 

• • S. •R!1 '•Sttl'-.. d\l~ • sés!Oo1', .. 25vde 'Oul u· · Dt"' o ar t. ~· que. fica ri em 'pleno 
"' tdhí·o -tfe ·lsso .::.1(/ Sales'"'" ...... ,., v:gor a lel'n. 2138 de 27 dtj 1)lt1 uli&;a de 

•:l>epuis' tle Jtgu'm.~s · co'nsrtl~ra~JS' do l lHÕ\ qu~ regn,ll 'às"~posenlacJ,,.~s de 
Sr. t.l"udio. o St·.: P.ai x11õj couêofdàiído ernpregati&IS vublrco\.,' ri/Vogatfa a lqj n. 
en\ ~DO() âdJ:íivd;ropíurl~y·comqj!stà! , 28~~ dl! a~ de Outubtd'66 lsSl e 1'll,i. 

· ··pudê dJI' lóg.lr ã algu s ';tbusoi , v ar drovo-açõ!~ em cohtr•rio, idcluarve as 
úffJrbcer· tirffu' iíth'eddá su ·Í il\Í'tiv,. auLOrÍIIli~es &. · · • 

E' ápr.iad"a: 9 ·· e~t~â ~~)íidzt~~eute Nl•J. podemos votar 'p~r este artigo. 
·em" di cu s1o a segn1hte em'êoda-· sub- em qí11 o nobre d .. putad•• nos el~Jlli-
etitutiva. "" • ·que a·que sp referem ~ lers citadas e 

· N~l!. rU•ildis'pt•a ções:' ·' , 
Fit:a lsonto d.~ ,I f!! posto d~ .expor- IO·qlte 1n" parede, ·s r$., á ~ue o il.o'hre 

• t~Çi1u '•• ca'fé_-~sc~!~~-;;- - ·., , .. dopn,tado pro~en 1~. rev~·g .r ,neale aHi-
. •· " Sa'lil rfn~ S!Sit'lll~, ~5 .q~ putub;;9 de go dt\·.e~s~~ drs~s.cç~l!~, gmana~as ililsLa 

'-·1882.~,1>aix40I !f. S'â~s. · oa,a, rererentes à aposeutad~Jfi! .~e ,pe ... 
, · () S r. Me:.tl'~'ítô (:'<láu lemõs 1 o s ,u d., tt~rminarias,_ c~rta~, que ainda 
s .u.discu.r:o), '. "• 1:- ' : • : ntlt> foram P"s~aa etn .. eX:~uçao~ 

·, E' apoiada ~e enlr~~.s:~ojuoc~amonle S J ilst~ é · a i ot~.~Çib do plOQ uqbre 
em díscuss:lo a se&,l!lnte ·em~ nua. cAlega: vê-se ~ que ser~ , precipitaÇ4o 

N. 3 , · no:~SU ~ot~r 'Ulo~ dL<posi~o 1\ue "' e 
Sub$thut i\la do addíti'vo n 19. l t : anou-Har, som ma1s exabie, aqulllo que 

• 0 ' café expoltálló .. dà prO\' Íiléia Oe a casa v2fuu ~!ll aonpli" aotef'ore~, a 
Mmas e quo ~e o )la en~rada em outra • re4pdlt!J ifa l:on'éei;ao ·cfe aposentado-
estàçtlo fisca I dá' !ll!sma pro~ iucia..: Pf• ri!l a certàs 'pessoas. 
gar.1 o imp •stu na J StaçA:o cxpLdllora • Ora, Sr.' pr~ídente: nós 

1 devemo.4 
e. so ti ver ollll <.ntra~.o na. mesma P' , . , crer que taes}eis furam,aguí vot.tjas, 

· 'fi6c:a, ' om vhta ~·a guia, á" 'êstJ~o porque'us. log•slaJ)ores do então tiY'vf'lm 
por undo fvr elle iinportadu re$tit.uirâ •para ' is~o m. t•vus lnip!lriu~os e ju;t'o.-: 

: 11 impor to.ncia dos dl re1tos p11gos. comu,pois.rovngar·se hlijA, SCJD o .miui• 
S. 1{. Sala dns sessões, 25 tlu Ou tu- mo ex!lme, ei!!a~ lllí• tódas, s~m uo me· 
bro •le 18$2.-M eAelio Prnto. , !los . •G poder cuuqecer ai vraLic•.u-•e 

' Encerrotla n d r.'l:u~[!ão, e,vrocedBqdo- JU~Ilç!l p" ra. com as petsoa-J a qu .. d lu 
se ü votaçao, ó ...,appc'ilvaão o . ub:sti· fu t'Or<!ceramf 1 _ .. 

: \utiYO Q, 8 é a " ·· pàrt~ 'dà em~~· Serâ um ft:~ime"w .fl'tCifitado, . ~ ~ • - --.. ....... .... ~ .. ,.... .. ._... ... 



·. · • tuf!v'48 a. ua 
· ·0 di_el1 collelâ sabe 'que a- resPeito- de' Se, poi1, CQIIIO me patece, ja a com· 

leil votadu oeda Cha,r&lativameute a mis~ao wroou pl'l·'lideucia sobre e•i& 
aposen'-'lloriaa, é certo qae ~iJlda • q u., ma teria, cuja rmporlllucra 1011 o pr i· 
uóa qlleiran1011la~, abstraCQlo, hYtt· melru a J'ljCunbe.:er, acreJrto que é 

.J!IOI.de li1Jar·lba •• pertooalidadeol a oclOlJU Ylttar-r.e 8St.a dr·p..aiÇào do addi· 
que· dO' referente:~. . tJy,, do oobre deputado. 
' d 8r. X~ d4 Veig_a:...;:.Nao é Jlece;~a· Outro a r t rgu é o :tegu'ote : 
rlo,>Oea•oouvenhtlu.,. · • c Ficam cre~&da · ení tod"~ aa (regue· 
, O ~" Drumol&<t--Qra, entea~endo ai&.s da proviucoa, que' arbda as ulo te· 

. teu que às Jt1s · erliaaad~ de.r\a •ca, a, ob&ro, uma escola pubhll& prlrh11ria 
OOIDLI',IIlllçlu a eU4l luap~>i11&Dte ' ll81UID• pata o1 li1Xu masculwo e uutJ a para o 
pto, ~m crudol par&· ~ 1JólSIOu1 a f'em uuto. 
q11ttD ellu •• refureru, d.rerto~.qai oao ·!!:~tas eecolu I !'Ao tendo proYI.du na 
podepwu oB'euder, - qu11 raa68~ ' po· pruporQto d.u11 fuu•IOll cOutlgoad~ an-

• d11NIU M tpr11l141D•IIm, qúe' IIOS tê't.StD llualméote Da le) do orçamento proYID• 
a eSM proclléilroeatol· oao pouo de mo- oial. • • 
DMOW d11r o auto vutO·em faTor deau. Dôo o meu asseoao a eaa par•e do 
parte do addith o. . addittTO, porque n i ~ros ecuaomi.sar 

Se, por a91a10, o nobre depotadu 1'ier trabalho e, au mesmo Mmpo, dl-nos 
. i trilnaua, oumo) dlleJ'O e é oeeetaario, pouibahdade para volfer·se a ooaa 

para qae a oua e-clarêetdameote (lO"" atteuçlo para u tt~todo e dtiiCUII!Io de 
saber o que YOII, e apreseatar ra~Od outru mate ri•• íiuportaotes,que u agi-
que me coU1'1MUflo, eo olko serei rdrra.. tam ueat.a casa. 
ctarfu âaua relt~vanclà • procedllDCIII. ~lrneute,Srà., crear-ae 8!CII)las pri-
Mat, ,.·agamunü, como ett• rOO,rgidu o mar1u .em pequ~oos po1'0:rd~ e até em 
art!Jo, aeai que 's1uljam,ua 'l". al1'u,a ,gue fulludja,_ com?,)~' se tem dito aqui, 
ee •attlrtge, olo ) u:ssu dar a m1uua q uantlo aro tia 811~tllm fl'(ogUes ra~ ou de 
a!\(lui~~tcepcit, , 1 , ' uaja Culta dellu, tsuto para um oo111o 

.. ' O ,Sr,. M ~ ,F,.Zg1~-Nc» ·O que par• uutro 111110~ me pàrece um nrda-
querjtiiiOI é a igw.lJIIIillpara todoa. · d.uro coutraaen!IO, porqúe a iut..oçAo da 

O·Sr . .Df:umon4:-Mu V. Kxc. com· ail&lllblea dr,ve ~r lernr a lutrueçlo 
prtbende que !""•• ltis ow t..rliu aus lug.&res em que a populllçlo ieja 
trao.Ntado jiOr estll casA até receberem 111a.a dlbenvoh ida e deoaa. 
a iancçfll, eum que ~· insp},rUIII!w, 1111 Si DÓ. tivurmos oa província lagares 
em •entimeutOJ de JU'tça, IIU me.mo populOliUs, mo que ainda olo • ·tejam 
nesse p.rrobi.,io de igu.Jo.l11de, á que V. du&adus deele beoe~c.o, e ~ dzer1001 a 
Exç. alludp. , outNi , qao~ nio -se achem em iderntoaa 

O Sr. X. da Veiga:-Por essa theu· cu·curn~tanciu, aerâ e:ll8, com eB'o~:to 
ria, ulo pooiemul ru1'o•gar lei alguma. um pl'tiCIIIIimento digno de ceasura: 

O Sr. DrumonàJ-PotJeruua e .... l~poiudos). 
é a IIOlf.la wl>alu, do~.de · ~u& rec~nbtoça• U t:.'r. '1'. da Malta :-V. Ex. é~len• 
mns que uln• 1111 ' nl' e prejud i~:lal. d~t que, 11m 1'trtuae'd81SSa dispo.iça .. , alo 

Mu, ~em que oó~ J•••>aluúua ..ab")', ·"" pvder4•• !JrOv.er •• ciderras ja crea· 
• 00111•• ja drase, qubl a' ,Ji!iriÂ qull Ww t:m dtu \fm IJ01'01.,:0e$, aotiiJ de eerem prO. 
· 'ri.:. ta o nu~OIO nob. e ~lluga e ~tU•~ u• YJdu wtlll,. • • d11s fregullltu f 
dirert: ·• gue p udt~m •·•r atae&•IO~ por O ~r. D 1t111DM : -IJ ad<liti1'o alo 
81\a dbpuatçJo, vê v • .Ih> o. q Ull é Cu r· estabeltlet~ Ulllll d.,po1içlo imperattva • 
tar:oos a vot..r prtiCij!lt.adawente, *IW '"'I"'IW,&C:OoiMilh• e é o.le bom a?i$0 dar 
••clareoirqeows, d .. iur pae1fllr ..-aw ad· ao g•IVIII'D•• faculdade para crear nl'fills 
ditivu seiO' lmpUIJIUIÇ<IO. (Apoêadol) lugare~ cadeir~~.s para amboa 01 eexoa ; 

Outro arttgo do addttivu do nubre mas o oubre dtlputl'io dne co111preben· 
deputado é o seguinte. der que o governo andar' b.tm n i· 

c Floll em pleno vigor a lei o. 19n aatlo, se de prefíJi:encia·llotar com ..,ô-
de IO.de N••1'uillbró de 1g73, reCer"Dte I&~ us l ugares, cuja popllaçlo ror IDaia 
a ca·u para eac:ulae .,m nuvas villa• e numer.,.a e deuSll', e adiar a sua CN&• 

• Cidad~. • , . çlo DllquellllS lugar&$, em que ella (or 
Se nAo me illude a 111emoría, devo ~,ar~a .i ma;a rara. 

· as~ignalar à ca~a que . a. V .eumrui;uao U tir. T . da Motta:-E' o que ea 
de f,,zeuda, nas d.spo~i~ pnrruaaen· outeu~o ; creio qu• a probiblçlu alo 
tes do ~r .. ji!Ç'? cllj!'~ .a~i\i'tO'I ae d·•· a.tà uo ~vir~ to du art • 

. Ollltlli.JII COU.IgliOil Um&,l<WU\ICI a lltla 0 ::ir. Drumoftd:-Tanto mail q•e 
do addr\•'ro do uobrt deRDiaclo. o illaau-e autor do additiTo fl'et&ade, 

e"i ti L I O 1' a C A 
,.,. I"\\IILICO IIIINa..O 
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c :m pruolenci'1 e_ }'utola, q)l&i.> provi .. 
IIIOIItj> d t!s.>.lS , ClllfHII;'&:l ~4 114 ,q:. p;. O• 
!lOrÇ~U do:! full'lo.~ CI•D~tgu;t.~~ ,~D\1&1• 

·.w~pt~ na.'~ei. .t'l.ilr&t~mtinlu MI'CJvwc,ial. . 
L~· 1111111 •q,ec!i<(a ,de IIVI~o e. cun~lho 
à 'ad m iniétra~~Pd!ara que o Ao vú d,a11do 
JII'IJVÍmoqL:l . ., j! ca~~llrllil CI'Ojld&:! pOI' 
~:s1a1 casa, 1 dcsa11 que o or~IUJ19LO ull.o 
v,o~ ctt~PÕ[(•l·:t':t , o~ q &br ca c!.<~!ti
tiDada paca OflO, ~rv,tço. 

SJri,IIO cslj\ :t,inteoçllu d.> nobre allt.lr 
ti li ll•fdili y .. , como me parece ' pri-
IU'li !'~ ,vi~t.•, e11 JJll.o ,lho . orgHei o 

• me~ ,vu•o, ~e bem quo o:~loJa c .• ny.en· 
cid·t de quo a l~ ~"Ju 01111.\I.D,UJg~lação 
àlio ·~e•n u'!ti·apàs-adn os limit(IS &Jfta•. 
bel~c1du~ 11eJu legí~larlor . com rel~<çllo · 
a . cslti rubr~ca. , , . . , , - · . , 

O Sr. 4 - à11 , !'e•ga:-:-crce,ç,Oo . de 
esc•1lasf , , I 

O S1:- D~u"t?nd:-frovimen t.u ••. 
O Sr. O~eQ!3r;ío:-Te?l ha'vj~'). t!)!Ji~a . 

injuatiÇ':I , uilo lia equtdade, ,pa, dJA~rt-
buiç 'O· . l.· . ( • • • 9, tsr. X. da Veig~J:-nQ 11~9 ~enjlo • 
Orll ' viSta .. ~ ,di~p611SIIr 1

11 liS!e~J'e•.; fie ' . 
cslu~ lug's1auJu w·~ys ut autl o& ao!N'e 
êsse âs~u'níptô, , 

O 'Sr. Drumoilà :-:E•tou:a,penaa. di-' ~ ' . . ..... r.cnd11 o que J1CD:W a re~put t,, dii,S matu-
' ias de qúe lenno ~ ... nh..etmeo,tu e prv· 
vocanrlo expftcaçl!e1 sr•brp aquell11.~ 
~ ue ua'o cooheçu: . 

Trata, ~i.nd'a1 p nobre depabdo de 
mnt..wia por:uoento rogul~ruotuar e 
quo ulé hoJe ' têm sido cv,,f.,rid.t all,d· 

· l]linislraçllu. · 
Quer S. Exc. etluqelece.r l'e ~ras 

para o modo do qosioo. rela~vameo~e 
• 110:1 alumoos que. na sua opmiao,. de· 

vem ~é r . d~V~dió .. s em duas turmas, de-
vendo H vrimei ra frdquoutar a:s a ulas 
das ovv.s e meta bur-as da mauh .. n 110 
meiO ,) a, e a Stlgunct;~. aS aUlii:S dj:s 
t res e m·1fa lioriu .. da tardt) 4s Süis. 

E' uma innuvaça9 q11a_ v~~o tno8 fazer ; 
mas a casa comjlrebe~.ode ~u' do eusino 
dado ao mesmo tempo •a tolo~ c;s alum· 
not nia ricul.~,du~ decor re al~uma TolO· 
tagem, emb,ça o trabslhu S~Ja maiur: e 
imp•·nha ao. pr. fessor uma de licaçao 
espcciul ; a v.to tagom é fac•l itar ao 
prufes,ur o en·!no! ~orque ua1 e:colas 
otfAlanl s ua pr.>vtocta nem toJo~ os 
nte,Ílill•lS l~m O l)lOSmu grao do a~iao
tarueut '• u11s achâo-so muis ad anta-
doe •lo que ou trus o, pulo •yswm'a 
nctual, e .. ses qu., acham-ao rqais 14dian· 
tadus presta 10 grau lo au x il ío ao li! OS• 
lre, cusínaodu us de cla:sse mais 1\lrlt.· 
zai •· 

Sll'l estes ' s lnCónv.anieotes gua ,vejo -- --~ , • I 
• • • ""' I 
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. M!ILWA- ... 
o,sr. Z . d4,. Ve~._Nio 11 trata de 

aupprlmll ~ , 
O Sr. J>I'Uf!IC)ftd:- Directamepte, 

n&o; mas t.ulo,impoo ta exigtr-M a fre-
qut\ncla de .O alunmos p!lfa a, sua con· 
servaqio; ,futre&all to,, comu dtflle, -
se• eatab!jletimeuto, pudem ainda apN-
sent.lr reeoltad"' maguiPCIIS, espltll· 
didus. 

!O Sr. V.dWo:-Muito bem\ 
O Sr . . Drwmoltd:-Ha t.m~m no 

additho do ~bre deputado um .n. 
que problbe oe l!roflll~ do l7coou 
minetl'IJ le e:a:tarll&tot eulllar par.ticu-. ' larmen te. , ... . 

O l'r. H . Salu:-Ja era prohibido. 
O Sr. Dnlm"Ortd:-Nio acl!o grande 

lacoll~euieote a...alaculdade, que têm 
oe profeaoces; eutn~tanto, qu~q aca-
ba de dizer em *JIU" o noboe d11pll" 
tado r·lawr da COIIIml•iO 1,• 1M fJ&· 
HOda, ,,.. problbiçAo ja 11111&e, ja e ... 
e~tabclecida E>Íil lei e DeMe cato de4• 
apparoce a rado de 11r dee&e ar~ . !lo 
additivo do nobN deputado, pelo tjU& 
det~to de fuer eonsideraç&• aobre e.le. 

Qu~onto ao lyoeo de. arte• e uft\cnoe 
da cidade do Serro. como 1rata•M d t1 
om eatabeleeimento que olo 1:0nb.~:ÇQ, 
agurol" .. explicaçOea q ue fun~wd.adlb 
pelo oobrê' deputadu iautur du ~&cidn vo 
e pelo• diguos repre>llDI.ID\'1 daquelle 
dtatrlclO, ••• tll de rurm .. uptnl*"· f 

Nltt conheço na sua maxtwa part,e 
as materiaa de que tratao u1 davef~oe 
arta. do.additiYo, e po11 la110, nao f'WO 
impognaç&u foo mal e ...,.l•tencta, mlàl 
, ,,menle provoco upl~o:açO.s pa•·• .er 
e •olarecido pelo ae11 alluat.re autor, , e, 
ta 1 seja a aua rotlttvaDcoa, que cunCC~~ 
rerei com o meu v .. t • par• "' appnJ-
Yaçlo do eddilavo du nubre d~puwdu 
em illdaa aa suas pMJ184. ·(M auto õ..n; 
MU&Io belft) o 111r. Xavier da Velc••-
(NI41 &emos o aeo di•oure •). . 

Té11tlo de 6oar a rl ir<eU~ adtada 
pel• hora, o Sr. M Falgencio rectll~r 
e obteJÓ.qll8 tedo o tem~ da aetiAu ..,Ja 
prl'eaêb.ido com. eata ~110wllo. 

Oooúnaa, pois. a dascusalo do ad-
didvo. o ar. Teixeira da Mot.taa 
- Cumprebend"ndo a ll1108~atd .. da e . o 
Pt.Jju ,q uá &.odOI teru01 de coucl.utr 
promptamtlu~ ot o~'"' tr~&balbt~~~, . ~
nh"·me abattdo, quaat•que ayllt..onattea· 
mente, de tmuar parttl aa doiC!JIII40 dos 
additiYO~ oferec.do~ ao orçatuento pro-
• inc•al e .que ja occui'lo a DOIA at-
teo~o ba ti'" diu . 
~Âo ~~o. porem1d~iur de maniCes-

tar o Yolo qu~ tenho de dar, relativa-
mente a algumas daa idea.s eootidu uo 
aduith o que ae d•~cute. 

Aceito qua.si todas a~ meditlaa nelle 
ineluldas pelo aco dlstincto autor e 
a1.plaudo os eler·&~losj iAtnitot que S. 
Es.c. teve, apt'e;'ent..Ddl)o(). 

Ba, porena, ats~ou poo&ott,' reapeito 
dut QUü83 nlu pu$10 dar O ID80 YOto fa. 
Yoravel ao mesmo addi.ivo e, portan to, 
embora alto v11nba di.eutil·o,tenho De-
c:esstdade de expor em poue14 palanu 
as r IIGel poftjUtl nlo puasu dar meo u-
aeotimt~nto a es:~~~s id8al. 

Uma della• ,é n qu-. eotabelece a 
prefe1tllcia dái~llllhuraa para leccio-
narem nas aulas de prime ras letras, 
emb •ra do aexo mueplinn. 

O Sr. Seon"iatw!U Ruende:- Aeom-
panhu V Exc. Dfwe ponlO. 

O Sr. X d<a V1iga:-E' em iguld .. 
de de con·h~-õea. 
O~· T d<a Motta:-N&o njo Y&D· 

tagem uenbum• •m aerem 01 alumnos 
ou d•~oi pulllll .l,lo. sexo maseultoo en· 
sauadod por aeuhorae; vej.,, pdu contra-
r iu per-t!O.Diu.ió para a iuttuc:çl•l pu• 
blaca, l'orq'ue aa ~~euboraa em g .. r.l ulo 
d11p0em da míllma energia d·•• homens 
para pudur.:m asa1m iluprimlr o maxi-
mo adiantameuto a ~ dbcipulus, 
o olllO me~mo •até, nu clrcomatlinciu 
&sJI"Ciaet de llo~ toeiedade, fm 'QD.e, 
como muilO bem di,;sv ~ uubl'e autor 
do addt&lvo, a ~aior parte daaete•olae 
sau e -tabelecidt~s eui d._trictoa rurat~a 
e fr8ljuentad~s p ,r DJUIW3 alu;unos 
de idttdej~ muito a<haatad'a. njo ala.10 
aW de UID& maD81r& perigu de im• 
moraUdadet. 

Bis púfllUt nlo posso dar meo voto 
por esla i•lea 

Nao concordo tambem com a auto-
.U..ç&u ao governo para crear caolei• 
ra~ d~t l'ri u•e•r ••S lotru ew todas a& 
frt~guezu•s oJovprMincia,ou•ltt aio•la n.\o 
14 h • Uvo~r, I purq ae r do.!IO que baja 
algn111 pre·ifittnte que, intt~rpretaudo 
mal esta aulon:saçio, a:ll!8ot.. de nlo 
pro"r u cadeir&4 oreadas pna po-
voados que :1 lo sejao tedt11 de Cregue-
l afU, em quanto lllo forem providu as 
eeoulaa 11111 to-!as aa fregnes1u da pro-
YIIlota. 

V•jo no .aóditivn e~te perign; entre• 
tanto•, 11 meu cullt~ga explic•rá o 1111 
pdnUmOII~~ OU IDíUmu rtldigirã de 
outnr. forwa este art. do additi:ro, 
de 10rte que eu pos:<a ter o praaer de 
dar-lhe o •neo vutc.o. 

O ~r. X . d<a Y11ga:-Miuba lntea• 
~ nao6..-.. 

• 



O :s i-, 1'! d6 ' .Uí,tta:~1tf/1l()t. como 
di~c.·u· p«l.t•• t'lt' 'tll~oml!ll-'te 'para dar 
O$ motiv"s pu·.1ue omu par16' , ul o cod-
cnhln cum a:~ ulc:as dll !taOQ honc:.'do 
colltgà e umlgo. ( .lh1ito ,bem). • . 

O ' 8r. ~vier da- ·'V~IIIJ•' 
(N:Io t mOi o soo ~i.Uorso). • .. 

08r. V••hnncloO.ar.êt(IdeiD). 
'0 '8•·· TocnnLlpt ...... Sr. pre•t-'• 

rlon to, · vou. ser o lnniíf' b ~ovo . possir.ul ,• 
taato muis.qu.1ndo ó meu dlgo.u -colle-· 
ga dtt !listrlo..t·• e;c~ba do, -sustentar bri·• 
1lu1utemonte a 'Causa r que a 1\ÓJ &mbos . 
iucu 111 be rt efendoP. · • • · 

O S1•. ·~ Oa/lil-Ourigado.~ • 
O S». 1'ocanllns>-Se~IA celliuruvel 

o ufelu ' pr. cedlmcuto, .Sr.~- pNsitloote, 
s i, muraudo~ na ci.ladl! do Sor·Q, repre-
sentan•ht- aqueUo dhtr r;c to:· oau le~álr· 
tasse minh11 voz, ai11.Ca't qoe..í!aí:a (não, 
apbiados),:JnuYln questao quo 'áffu-.'\'.1 os 
iuturesse~ ,1,1 m Jsmo. 

.Sr". pr·o·ideot~. foi croaà•' em HsW, 
qutn'lhl' tinha auent.o;nesta .ca:~A> o .mui .. 
rottligrto Sr. Or·. Matta Machu~o, uma • 
da <~glorin!. Ido nnrto• der: Míuas :(arJofo.· 
à?&) e ftuu h 1o OCCUPf. lsma cadorr .. uo 
parhÁnerlto gorai , por io !ci~tiva aua, 
u lyuou do artes o officios na cidade ,du 
::!erro. ·: ~ 1 

F. i Ot!colbida css.l cidade para bl: 
esi ;IIJlllllciment.l p&la· lr.ira taa -de seus 
1•iv~res o ·pela fa~:il : tl.ade dt~ coaseguir· 
se 8'1li, m&í$ que ern quàlquu outra, 
unia ·casa apr'l'l]lriads para o fim que ae 
tinlla em· Tibta. • . • • 

Ma .. , Sr. presidrn te, parece q.11ê o. 
Jyceu ·do Serro, evmo certos etltos, 
tn1uxo óm seu nascimento ja o ger .,. 
111en da sun dest ruição! k intriga, lll 
c11l u rnn:a parece qpe• 'llcseJ}'I10l,vtsuuo 
logt~ contra nquclla benefka iusti ta l· 
çAII, querPnd' t:CLinguil-a no toJo, • 

E•.UO,I ntlo tendo o. lyceu um prot&o 
ct 1r bem fortl ne te recin to, que o 
sus.entas.-e, visto qae C1' ,Sr . Dr . Ma.tta 
i\( u:hado tinha se · d~!c:ootontado com 
SOU$ corre!lg:o'larios 11, por cou>oguip .. 
te, ;~bandonou-o, foi pelo regulamento 
11 . 88, do Sr.•coDselheir.> Sant' A:aoa. 
d11 novo organisado, com UID<l red11c" 
çl·l detdcspeza muito grande & su~ 
pres$~0 do in terna t.o,q ue ai li .tinha sido 
creudo. 
E5~a despor.u,, pelo novo regulamen· 

to,• era do 12:POO$. · 
.Mas, n:lo tendo-se votado em 1880 

os fundos no~e,s:~rius; o lyceu nao pôde 
subsis tir·, quando na se~sa:o do anno 
p ossa•l11 a ugscmblea votou a quantia 
tiO 12;000$000 para ~Úa nUDIUOO~. 

t:omoçon, p••ís, o J~•ceu a funcoionar 

l d~t' J11.tào dest.e~ra' _çü; l4m,• !-4r· 
1 tauto, pou~. níezos de Tilb e: coaae· 

gJibtetneil'té\· olo pdde<álDdi \r.vt.~~eo1àr 
: ~• Yâ&iagO!lil •que•slu· para eolpera'r•18, 

o por' esta Dillsmlll ra..rãl1 é 4. ue niO''JIO-
Illlmos ll iler ainda.q•~· o oumeNI •de 
sn ll. altmoos: • . • .... • · 
··Anim pois, é~ olo direl 'uma iniclni·· 

dado, mas, u.mu i uj~Uça do nobre de-! 
pu tntlo qaerér 'ooHaT (I ,,.e\!ba 'YOtáda 
para •qiHille eàtablilecimo~otb. 

1Nio·t1ltt oppària• A suppriWio do' lu-
giir de llecr-.tario, po~ue- é • utosmo 
I nót fl; rojdft'eet<~r 0 0 \D• Iqller <d0 :11 pro-
fUSIIOres j>Ud& de~Offljlenhar OSS&I f1lnc·· 
çil6e.~ "' 1q • .., " 

O •811. ,X t•ria Y eiga •dA 11m a-pátte. 
O' Sn. Toca,.,U..:-i:', par ootll8• 

I 
guíot~, leudo pelo 'deYe.r de jettcça e 
1 orq ue teeldó o.a ::eld~e do Serro, q ge 
\'OW 'Ciltfi ra•esta pat:to ' do adllitho do 
DObro .tepilt.11ot ,aeDJinillv bela alhat• 
me 0 1n dt vergeocia colo S. RXc • 

Tebh o por habito,· SrJ prosidoo~, 
~ego i r sempre a oJiinitlo daquell" •. pe~ 
sóatcqueleil j ulgo! eomo o nubre depu-
tá.f·~i" mai:s- tlhr.traJoa ·:que eu (fado 

I apotadol}; mas. oest.a. qu .. tao• ha oó 
meu ÓUN ç!o ·prioçrpiua •que liiYlo-ma 
a ápartar-rbe dw S. Exc: e a Totar l c 1n •.ril o seu additivo oesaa pari4Í. 

1 (Muito ~m). 
O 8r . . Moretzeohn:-.Ab.to-

1 lutamei\lll o&., preteotl ia 'tomar parto 
I oest. diecu.ssAo; tebho ~uvido 111 Yotea 
1 maU auwrisadas e eloq IJ9Dfeil e • guia· 

do o •meu •·vmo cdm coni!Oieocna .e 
1 á\tondendu ao inW efie da proyinCJa. 

·N4o vejo prooedeooía alguma em ar-
• güulentos· apresentado• cont ra o addi· 
, tt 1·ú: que•se• dtscule. . 

O S1•. Drumond:-[n,~Qt..m f • 
O Sr. Mcorelnolm.:- :ilm, senhor. 
Sr~ , o do se t rata de dterlninar •o 

lyot:o de a~ e otl!ciõe • dõ" Sem, lo-
• • • stttulção que pode prestar muito bllu 

sen tços i proYíncia, nlo ha dwtrda.. 
M.lla, Sr. yr~ideiite, quando ' temo. 

tantas ou.t ras n-idadee, a~Íf.' argen .. 
te~. a sa~11fuor, qwllodo.precuamo. la. 
u r a lns1 rueçlo' p• imaria aos ulti mos 
recantos da província, nl o p. demoi 
sustentar- nacfuelle e:~tabelectm811to ol· 
flc1 Das do a!pllt.!iro o alfaiate, guudo 
oaquella, oomo em todas às JOCllli.tades 
da. prof!licia, •~a offic,oas 'P•rtcelllareel . 
oodu a rofanc1a desvalida pode p11rt'Aii· 
taml!nte •prender esses oftlcios. • 

NAo . q?eren~o rodbar ~la tempn J\ 
casa , hm1 t~me ~- &.stu llfJotrad cou••· 
deraç~~. t>m respoata ao u!JbN deputa!> 
do ro~tdente na'luulla f9Da, 'l,Ut '!et• 



.Pareceres de commissiles • . 
o .:ir. J od /(lfftrW, por eu te da de 

red~ççJ(o~ Olf!lr~ redigidOS eJD UUÍ s4 
proJecto, para 3. • diacusalo; os addni-
vos !Ui. 14 e 22·- do p~oj'êctõ o. 28:!, c.io-
ror~e,o v,eooido. - · f!ica ~bre a mesa 
para a ordem do$ traballios. 
. Ofl'prece Jll:&ia; redigidos afinal, con-
forme o veqcido em 3.~ disc;u~lo, 5~J.'o
J!!CW!I em~adl!8 li·~ de n. 3 .e .tr~:~ <ijtos 
emanados do .de n •. :'7.. "'T' .Qj.,jpeoáado. o 
in&eraLicio, a reQ.Ií.SZ:iÔ!I!ato do Sr. 1. • ae-
Qre!ar•o, , ..ao Logo,~pG.Stos el)l_d~ll!dO 
e appruvadoa... , 

1.• PAR'J,'E:.DA ORD&M DO,plA. 
Orçame.~Ho , pr.ooirw:i4L , 

.Coatiupa a discussao dos a~ditiyos 
ofl'erecidos ao proJecto n. 288, -de or-
Ç&Inento,.provjooial • 
. Eptra:Gm-diteosalo o dé n. 2(). . 

O Sr. Leinos Clllld_ame.nta e ofl'ereoe 
o segu1ote- , . 

Requerimatto. 
l_tequeiro a. eeparaçlo do additivo 

n. 26 do. projecto n. 2!!8. ·· 
.~la dat 1\tUões, 26 dt:l Outubro de 

188~.-M. /. .. LeiM$, ·r 
J..lepoia-de algum·debate, em .que to· 

-mao parte o Sr. M. Fulgencio, imp.ug· 
o~n!lo, ·1 e ,o Sr. I..emo-1, alisteot.odo o 
req,!l~ri.mento, ~ liSte rejeitado. 

COuunua ·&,dlfCnSIIlo do additiTo. 
O 8 .r . Drumond• (Nao temos 

O 880 diSCIII'IO). • • . 
O 8r. Xawier da Velaa• 

(Idem). . • 
O •'"· .Le.poe: (14em). 
Ej ~polada e entra conj11octamente em 

dlscosalo a seguinte. emenda aubstito.-
tlv~. • · 

A s~ bv~nçlo kjlometrlca á estrada 
de rerró iie Jequltltrboôha, concedi'da 
pela lei n. 2789 de 1.• de Obtubró d.-
.tll81. será P.&gá com a' llmitaçlo da lei 
n. 2815 dll2<e de Outubro de llrSl so-

l bre o numero de kilometros que h.ou-
' ver entre a ·ser.ra do Italiano e a Ca· 
1 ch0t1i ra du Panellu, q oe, o~ .&ermos 

da concess&o do pr~v\legio.ACOJ1tioulo a. 
' eer -~ ponto5 extremos aa linha; niÓ 

approvada a clp.osula 7.• db •dditamen· 
tõ"a'O' contratá quanto á pet"mls&lto de 
mutlaoça d'essos pontos ertrém~ ·. 

Sala du · aesSllés, · 26 de Out ubro rle 
1882.- Lemos. 
Ningue~ ~!s ~indo a palavra, en-

cerra-se a d1sçuSSio. 
Procedendo-se'·* votãç&o, é approvado 

o .add•tivo,• sendo rEijeitada a emenda 
s~bttitutiva • 
. Entra em dlscuaslo à additivo n. ZT. 

O &.l". "'enceelâo: (N'Ib. tenios o 
eeu.discui'ICJ): •• , o\ '. ., •· 

·E: approvada eatra.- conjonctamente 
e~ dteque~Jo· a·eesuln.&e 'meadfo-



o:~o.Je sê •lii- c•t•lelrr. 111·x~ de lo-
~trucçao prirtutrin -dfg-1-~e-cadefr~ de 
lnstrucçlo prima ria do sexo maecuhno. 

' :.:111n das se~.Hles, 26 de O~tu~ro do 
1Bk2.'-w encestao. · 

F.ncerra<la a ..tfsca~sllo, é ap-provado o 
ooldltvo com a emenrll\ 1 . 

Silo approvad .. s os de na. 28 • 30. 
Entra ~:m di,:'cu.a!IO o de O. SI. 
E' 11paiada e ent~a conjonutameóle 

t-m discostlro a segutnte--
Emenda. 

Em 'lugiu- do dobro da• tabella etc. 
tligll ·~e-se•·ã du quadruplo 

s. R.•. Rala dad seasue1, 26 de ·ou-
tubro tle· 1882.-M eneliO. ' 

• lilllaer• alta a di!'ÇuS8Ao. é "Pt·•'on4u 
n ~t tlilitivo com a emenda . 

Entra em discussao o de n. 32. 
E' apo~ad<~ 1 e entra conjunc•amente 

em di5cu.ssAo a ·•eguinte-
Emenda. 

Accra~ente-se-eoslledesenhiMla das 
obras publicas igu•l•do• .aos d:,~ 1 " 
officises d11 me~ma ·reparlleAO. 

S. R. Sald•da~· sesal!es, 26 de Oa-
tubrn de 188-! -B. Sales. · 

Encerrada a di!cuasan, é 11ppro.ndo 
o arldi tivn com a emenda. · 

E' ap11rovado o de_ o. 3a e rej~ita
dos os da ns. 34 e 35. 

Entra em di•coMIO o d~t o. 36. 
O Sr. Lemos-funtlamenta 8 seguinte--

Emenda substittuava. 
•Fic!ll o'gc>nrrroo 11Utoria11d0 '" fAter 

rlos1e ja a de:<peza necessarin com o n-
perlien te dR deltigacla d~ h1 spli'ct•l~ia 
lt"ral da inslrucçAo pubhca da c01'te 
neslll capatal e com o pagamen'to das 
grati6cações ao$ ex,amaoadores de pre-
parat<~~ iús e a fne r opportunamente ac-
quisiç!o de ,um pred•u r ara nelle f une-. 
cil•narem as bancas de exame~. rodea-
do applicar para esh1 acquis!ç!o o pre-
ço da venda do asylo- ugr1cula, que de· 
vorA ser feita em ha•ta publl~.:a. 

Sala das··sessões, 26 de Outubro de 
1882 -M. J·. de Lemos. 

E' apuia rla ~ posta t~m discusdo. 
J::ncerra la est<a, si!.? rPjeitadlls a emen-
dn • o additivo. . 
Po~ua o projecto o. 283 com os.addi· 

ti vos ar provados para a .• di•cusello. 
2.• PARTE· DA ORDEM DO DIA. 

Or·çamento munic1pal. · 
Entra em Üiscussilo o·add11i1·o de n. 

4. offer .. ciqo a9 P.rnjocto n. 307, de ·or-
çamento mumcip!ll.. , 

O Sr T . da M otta impugna o ad-
di t ivo, baseando-se em documentos e 
iQ!urmações, quo allatrsa detidamente, 

e conqloo Mel:~ I r odo ~ue '·~f' coôt,iá 
o addit iro. • • ,.. . • 

O Sr D1'Umok4 !usfenta'a1 meoiaa, 
mostraoào a .spa justiça, e cotlc1a'd' õf. 
rerecendo o aegui'ute:.-: ·' 

Em vet de d11.cr-se:' dcao · r ele'flda'!, 
dign-so:-;-llcn a cám\ír~ • in~nic.lgal''ll.a ; 
Jtabi'ra autor isada a rerev*r • cf~ re~-. ·:· 

SOD!&blliaade. & - ;0 lnai.e COIJIO 'eat_6;r,6• ~ 
d • l • -· o. . • 
la da. ,t~JI!a'J, ~ da Out~bro,de' r. 

1882.- Drumond. '· 
E' apoiada . o imtra · coojonctàmeote 

em discusslo.' ' · ' · 
Igualmente tornao patte ila dlec;as-

fllo os• !:i rJ. M:. ''FU I~enplo! e,ln ~o tido 
co~1rario, o'll Sr:~térlaoo ' de ''Rê'. 
sen•le, a fav•1r rl(IC ndiiitl.b. ' · '' 

;-liaguem m~1s ,pedindo a pal.Í'f~a,en·· 
Cêrra-se a diiC'US!lAD,\ 8 1 rrocedeod<f-:SO 
i votaç!o, é. aJlP,ro~!'do o i~~i~i'fq. . 

A dlseu~sao dds1c!emais addtt••os ftca 
adi:~dl\ pel~ hora.-- t , 

O Sr. Pre$iclente de~lgna a ·ordem 
do dia seguinte é levnutd ~ Jés~. 

,. _ J.. r • 
61.• SESSÃO ORDIN:AIRIA EM 27 DE 

OUTUBRO DI!> 1882. 
C'nsstoENCU. DO Sa. Bt.alo o' COJ!9· 

' M.AJ(D~L. 

SUMMARIO:- Exnonu<u.- Parecere~. 
Ordem d4 dia.- Orçamealo muoieipai.-
NneJ•tlo da rio.- Pas!!manto clt onleoa-
do.- Licença .- Poat u raa . .!.. Tranafere o ela de 
fnoodu. -Eatrada de ferro do Paua VInte 
para ,Uber~lla,.-~tra!la lle Sapta ~\la ' ri· 
raoga.-ltolevaçAo de juroa.-Tf.l1l po para 
roforma.-,.l(araçlo do regimeolo Dlacur-
aoa doa Sra Dromooa e X: da Vêir. 
Ao melo dia. feita ll cbama'do, 1lchao-

ae prl!seutes 24 Sre. deputa1:os, f~illao·· 
do com causa farticipada os Srs. A. 
do Ama ral , F. Nan r ro e V Café, e sem 
participação os Sra. G. Pénna, Saob 
Cec11i11, Nelson, C. Sana, Palx~o e H. 
Sales. Cumparecem 'rlPpoia 111 Sr~ . A. 
Ce~Krio, J. Ruftuo, S. Ferr~a, R1.1cha 
F ' ~· ,.;.. •• . ... ranco. 

Ab're-se a aêsüo. · • 
L-da e approTllda a a c ta· da antece• 

de.1te, o Sr. 1. • secretatid·1êe distribue 
o aegu.l o te-

E'lPBDIENTB. • • 
• Otfic:Os. ·· 

Um do secretar1o do gnnroo,.remet-
teJulu com as ra~ões de alo 11nc9Ao 8 
pr11p· e•ç!o o. 8031.-A' cornnlialâo el-
peciul. 

Outro db mesmo, en'fiaodu o 'r t q oe• 
rlmento, t>m qoe Francisco Fel ita~du tle 
& u•a pede Cl·ntagem do témpb, qbe 
tem,de professor íoterino, para apoMil'·· 

• 

• • 

• • 



• 
tállor~:1i.'a ~mldWóes lle 4oderes ~ 
l'oitr Íl 1:9'1 o· pu b I :Ca . 
· Outro da éaillara do Mariannlt ,fazen-
do ·nr a nocésUa.tde· do11 cone ·rtos dá 
um pontilhAo de perlr .. erl! 'S. Caetano. 
:-A 'Codrinrl!ldO Ue pontes e oHradas. 
· ' · Ptf'llecem de commissõea. · 
. O '8r:J. Rajltío; vbr p:iTit~ da de r~ 
da~lo, u[o~r&i:~r pir4 3 • daiusSão os 
pr:iJ~Ctóll'ii. ~:IlUdi ti\' ... aoS 2gS é 24.1 
e ud·litiv·• au 32 tle 1117U. Pat'à rnl\·li~ln 

.d01 trctbithos: · · 
bRl>I!:M' ôó rili.. . . 

. ·. OnçamenlQ mt~MicifUil. 

• O<Jdtlo~do a .li"'9~~.11.,, atldlti-
vo~ U!fen;ctJo:Uu l'f'·lJolCW n. 307, 411 
o a çamo~uto tounil:l~a'l, 'Uu tudo~ à~prd
vadu~ e paSSA. o Jlrujecto barà 3. • dl.t· 
êa~sa.o. ·' ~ . . , : \ ' . 

. ~aNga,çJo ae riD . 
~· .approva4<J ltll s.•·rli..-4ustlo o pro-

j&<Jtú b. • .J!3, que llutorli;r ~>governo a 
c ibul<~r 'jli·i'til~.;;; pa'rá ' i h.àveg .. Çio 
do' rao Ç .. ~u t ti.gd, , · · 

Paga.R61tl4 ck M'delto® 
E' up,.róu.du "'" a. d t~OU ~\Ó ·O-pro-

j !Ct·_, {[; ~.. q li i auwrJ~ o . g.,y,;r dtl à 
mlio•lar ~~"r ·ui-d;;u'aJ.,$ aô pror8$Sor 
ap~U~~utatlo liw. ui<h&da du Abaeul. 

~. 
E' arprondu elll.~. · dtscussllo o pro-

jllc\u il. a4S, q'!-" áúturr~ o g .. vt:rt\o. 
a c>llué ler 6 toe%~ de h.:llnça á J .. aé 
A,;~iúbu L.l$•Í&, 1 • dlficaal d.s repar· 
ttç'llu lie lU$ La dcçâ•• puulica. 

• P11!Lurat. 
E' llptlróvaLiu llio .i • di<cus•Atl o pro-

jeclU u. 11W, cuuteuolu ó C•1lligu de jiOS• 
turai' da( càuiJr.• du P .. rl. 

Sll.•• igll:llruulite al'pr .• n•I03 em . 2. • 
dl~cu.s' .. u al~uu~ ~&tldHlvos ufferectdoli 
liO vrujtldtu 11. 3~ de hf79 6 que fo-
rliJ da,.,llumdus. · 

7'rtml(e'l'encid de fu.t~ntfns. 

"É' a~1prÔVM•1•1 'êa~ 1. • di~cu~ ~ 
p\ouj~to " · 19~. que u·· .. o>rure para o 
dt~ttiUIO de ~rn' i\·• o.• do.~ ~.uub4by, V.$ 

f11 Í:.,u11'a~ de Jb~&qu.w Ftllt1 de c .. , v a· 
lhv ~ uuif ... ,. , 

. .fo~lur~. . , . 
K' JpproYado ew 3. • disouiSio o 

prJjOCtuoD , ~71, C:UO'*'OO O f ll81111110.t J 
iA~aroo da camara de..J>OU,j() .-.lega e. 

2iuo igu,,l .ueale apvrondua O$ lld· 
diLIY••$ n •. . 14 e 22, d..atai:adllll do or-
çamuutú pr· •f•DCI~tl• 
E$1Yaúa úe ferro do PIJ$SO. Vinte À 

fJ~oba. 
Etltra· .In t. • ,li..l;u~u o art. l. • \lo 

;~.v .é: a:!S, fi' a\1\~\oha ~ tbo9 

caSsio de pri•.tegio para' & ®nitruciç'Íb 
d'osta e~tr,da. ' 

E' lido e ll~nlndo o ·•ségdlnt~ 
Addllhlo. '. 

• Olfereço codiô atullttvo o projecto 
o. St3.-0iegario. • •. 

Encerrada & discuss4o, é appro(•~do 
o art. 1. • • 

S.to 1gu~llben~ approv.a.dôi o~ ~· 
2.•, a .. 4.• os.• .. 

Seguin4u~se . a d.acu!aAO ~ó .i~1i}iTo, 
é e$1e appruvliao. , 

O Sr. oli~rf6._r~b~ll\o : e: 'ó\iteiil cilie 
o ad· h tiYÚ aej~< re~ ig(du ll_rb l.'T~ .... ~Çao. 
diat•oc~ . f · · ' 
E str'udb. tú siJni" Rira a PirtMga. 

E' 'iapprova.lo eln 1 .• d!SÇ)USIO o pr~
jecto o. 251, ~ue à'ú~rjsa 'õ gbye~no ·a 
a!~Hllar hrir ui'ta t~ttràd4. 

Jlé~áçab ele jl4r'ot. • 
~· a~~rovado e~ .' l 6 .4iscú!'l!>" o 

pr.tJ~Ctu u. 25~ qali, ~ele·1a . ~ 'f'l-· 
c.llteetor'da B'!.Saft~m, .t. 'ti~ Pe~etra aa 
Srl'"· clt juro1 aobrJ o llcaoc~ de 
4t8$171 t-s . · 

. Ttmpo ·~ra Yefor~. .: ; 
, I .. '' • E' "P.P~Ov,&do. e~n 1, • )1~1<! 9(!tQ--

j8C$0 11. ~4. que ~t.·rLI:a 11 Coltúiie!D 
de cilrto tem~o par11 a refQrma ,'dy: 111r 
a !r ar~ d11 ~·!rpo de pulicia,. 'Davj.d: 4os 
Sautoa Abre11, • , 

.U .Sr. J . Rufi,no, obtendo ,argencia, 
o11'11rt!ce a re ta~llll fioal rios prujeoloa 
11.1. 3:G>, aas. :!45. 271, 180, du ad Í• 
ti v o o. ll.l riu pmjeuto 11. 3~ tl.e ~IS7Q 
e dus dj! ns. 14. e :12, dttab.cad~ do· 
or,.:arn~ut 1 pr .. v•ociul. 

Para a urdl fll •lo• trabalhoa. 
O Sr. M • .fcJj')liM requer a no-

mauçliu 1111 tluiâ m robro-1 parw. a co.u-
m Scláu de ~tatastiça. 

O Sr. Presiú·il~ uumea oa Srs. J. 
Ru!Íqu e ,W tlUCcl·l.au. . 

v Sr. J . llufino, obten.~~ urgen~a, 
oÓ' .r.:o;o~, !J~!l .. OO•u•n•II&Ao ile rttd~ec,;l~ 
l•lir& 3. 0 tii~CUíl;•lu, OS pl't>j •Cl-1,._ D1· 
34:!, ;3~. ~1 . 17~. 1~. 170, ,169, 
1 7. 109, 28J deste anuu e 199 tle 
l1S19 

P~&ra a . ordem ~os tr~hos. _ . 
O Sr. M . Fa~l!no oli.end,, urgen· 

ci,, olferec~, pel11 c )mllliS!!IO de ~
U.üoa. para 2 • di.tcu:sslo, o pro}eoto. 
n. 192. • , 

P11ra a or•lem doa trabalooa. 
• 

AU.ra~ do regimento. 
NAo havAudo ndmeru prt ra se tot.r 

os .11 rtigôs r1;. pr(ljuctu n. 290,cjue .dt!)ra 
algumas ~l•l'o~ ~~ ~·· .reg~men~ ,in-
tts~Ho, 'cu}ll discas5ln ficara e.~~~'' 
frOteiua-~e oa di~cul>lo do. 'oi!óS ~ 



ndoiÚh·o' euglolladaruullto. o. re~uert • 
monto du Sr. Dru moud. 

São paooadll! !' eulr!o . coajuncta· 
meute eou discussão as ~eguoutes

Eme~tdas. 
N I. 

Ao a<ldiLivo n. 2. 
Oude su diz-por meio de ospheras-, 

diga·IJ-por tot~io de ec lula$ com as 
palavru sim ou oao; Ocandu pr11judi· 
cad"~ os §§. 

Sala das :10 ~ô11s, Z7 de Out ubro de 
188!.-Seoeriano de Ruende. 

N. 1, ao § peoultiuw d~ art. n. 3 
do a tlditivo u. 1. . , 

AcoruJOtlUte-se: -o oi e documentos quo 
pt·ovurn nãu ter11ou ellt.1• peudeuoi11 ou 
for" dos Lermos d'uude preteudlo do~
membrar suiu faz,mda~ ou p;&ra onde 
peç:lo a tr.llls ft~rortcia úà< me•mlls. 

S .t.. d11~ ses:KI.u , 27 ole Outubro de 
1882.-X. da Veiga 

O ••·· Drunaond:-~r pr83i· 
deut , a c &13 c .. oco~oleo, a requeri•uoo· 
to me o, que cuo re,,;e à drscuuao ao 
me~rno tarnp 1 sobre o projectu ola no-
bre co:nrnts·«o d!l policra e •ddotivos 
ao m~ooo off~reci•loa peh huorado de-
putado re·i•l&ote n~ta cavita1, o Sr. 
X. da V eig '· 

T~toto a nobre comrni~ll•, corno o 
bouraolo deputado, ma(~ uma na dllo 
te; temunh ' do muo to que lhe• merece 
a ordem do nus:sos rrabalhos, o nos 
lembrAo que doft~rnos ernpr .. gar oa 
maio. rl!l e~ furç"s para qu., p ssamos 
a vroTI! Ittt r, Lauto quuo•o po oiTol >Oja, 
u Luonpo quu n•·• é cooc~dtJo par& 
D•IS$0~ trab&lh·os, seudu m .. 1os teodeo· 
ttu a ~~~se fim as metlidu que nos 
acunselhno. · 
~Entrando na d iEousslo doa additi-
TOS do uubro députado pelo 14. • di1t ri· 
ot 1, Sr. presrdentu, eu devo duclarar á 
e;:sa que o faço, sem a minunl vreven-
çã••, o sorn~nt" no ·iutuno de collabo-
rar coro o~ m~ns diguo- cullegus, llfim 
do q!Je pu~samO$ melhorar a a. basd~ 
em que st assoola o nosso rogun~oto 
iolerno, de forma a ser m&~lhur avro· 
Yeitadu o toon ro das nossas eess~~s, que 
d.sv&~ e:lr desttnaolo à discus~ao das ma-
tonas quo justi6clo a · oo:S&' reuoiao 
todo~ us uonus neste recinto; e ao mes-
Joo tompo.~, a I <Jr curtlltla, de utua ve~ 
para sempre, o. facolitlada C••rn que 
a ttlteoçau desta aa:s.:rnblea é quasi 
sempre arredada das mart:nws que a 
devu:o • ccu.,ar d., pr~ft~ronctu, pura 
ser appl oe&da á discussllo de m diJas 
dd onLurcsse I'Ur&weote IDdJfldU&l, 
(Apouwo•)· 

O }llllslr .. o.lu cullega, Sr. proshlento, 
nu adJ irivu que 11pr~otou, lou'Turea 
lhe sejão dado•, pruoura fuer com' 
q Utl uuua atlenç«o se Oxo de v idamen.e 
nu ponto qua deve p:t~u~l-à. 'isto é, 
pt·ucura fuzur com qu &~ 11 as~etniJlea ~o. 
so oco:upu duq uellas maCerias que nau 
alo de iotorUso rea l para a vruviocia 
no 1. • mt!Z de suas ses:.ôos. 

Esta sua tdoa é d gna de louTor. 
(Apoiados). · · · 
· Ex .. mio~&ndo os di versos ar ta. do· 

addit tTu do nQbre deputado, Sr. pr&lii:· 
dente, eu procurarei di~cotil-os con-
forme a Slllf. m•teria; e com isto dou 
pruTa ao m~o hont·ado collega de que 
prcst~i ao 1(:0 trab.Aihoo aquella atCeu-
ç«o de que el to é• dtgoo. 

l>iz. " art. 1. • 
c Nenhum projeclo lendeale ' in• 

oliluiçAo ou alteraçio de ordenado ou g ra-
liflcoçao, roelboramealo de apoualadoria, 
contogeUI de 1empo paro ella, auxilio pe• 
cuniano a qu~lquer obra ou aeniço pnbli-
eo, i.a.d.ethDia.çio a qu.lq,uer i adivid uo que a 
lenha requerido, e, eru r eral , aobre ma• 
lt<ro• que lrag" augu.oenlo de deop. u , pO• 
der' oer puoto em diocuoolo aoleo de oobre 
elle in ler por p•...,C<!r a eooumiod u do; orç•· 
monlo, depoio que a materiJ, ja lh'er oido 
euminad p~ r ou tta qualqu"er c:ommiaolo, a 
quem pelo regi mento perrença eatuda l-a. 

Art. A commoolio de orçameuto com- · 
por-ae·h do 5 mawbroo •· 

Sr. prusidcute, .. u uào c;ontrari•• com-
pl~tawentu a d r:~vo ot çao dest~o art. do 
adJ&t .Tu do oobr11 d.,puU.odu, porque a 
c.~..a tem Vl•lo re .. lonou&., quo é uma 
anoo malia que la"s jll' .. jllctos, c•1mu 
uctualmenLe succetlc, sojao affuc&.,$ às 
CUtDIDIS>Õu~ r euuida$ de pudeoet e 2. ~ 
de fucuda, quaudo é f.,ra de duvida 
que, para iut~rpor p11recer sohru eua~ 
wa~ .. ria~, quu oe prenJ~m iuwirarn~oto 
ao urçameutu, é a curorooe-:lo 1. • do 
fu z o&Ja a cowpeteule, porque é e -ta 
IJUOru pude couhecor •~ lac:s medidas 
d .. veon. $8r uce1tus peln casu, e nes, e 
ca.so c ousogourá n • projecto de or·ça-
rneutu os f ,.n.los ntH:~uarioa par& 111 
rospcct. Ta~ dll:~vez.a$. · 

.~eLualtoente, do modo. p~r que se 
leg&~la oeste assompto, legt$la-su man-
ca mente. (Apoiados). 

Por aato, 11ceito a idell. do nobre de· 
putadb~ ~as, com? eslâ red igido o art., 
ha Um IDCOD TOIIICD!e, 8 é ljUtl antes 
de Sdr q t•roj .. cto .submortitlo â J.scussao 
tom dtt s~r ~ ff~cto 110 couht•ciMliiiiL•J das 
coon mo>S0c8 I. • de fuzenda o du qual -
quer outrtJ, quo ~ubrt~ ulle tina roter · 
por pa•ee~~r. 

Acbu rsto inconveniente e, querendo 
cuns.:rvar a fuo:uld~&tle qu11 to:m o de· 
put&do acLu11lmeute, de •ire4'1!~ 



proje.:lot, conciliando-a com a vanta-
gem da medida lembrado& pelo nobre 
deputad••, furmulei a seguinte emenda 
ao a rt 1. • (li). 

No ar& 1. •, onde se diz:-poderi ser 
postu em di~cu.alu-atá o re~to-sub· 
atitut.·:~evelo. SOj!Uinta- podtmi ser su· 
jeitu l 2. • diacua.:s4o, sem que aubre e!le 
interpunha pare.:or a corumi~ll4o de or • 
Ç atnento CUIIJUUUIIImeute C<JID ad C<Jm· 
miiiSÕes a que for diatr •buldo. 

Ltnnb•·ui·lnt do que ·ltl"ve ser ouT,da 
a 1.• com•oia~Bo de fazenda qu .. oJo 
trt.t&·$8 dt. 2. • diteu•tào, por'! ue nó.:s 
olo l"'du1oo• fuel o, eao Yld& do re· 
gimentu actual, quando .:se &rala da a .• 
d i~eutllilo, porque· eot&o Ti• 01 pro· 
jectul vart. a COID ID lUIO de redMcçiO. 

O Sr. X. da Vtiga:-Nao ba incun· 
nnieuta na me<lida du nobre deputado. 

O Sr. Drumond:- B-rn, t-U • IDo~ a de-
cl.. r .. ç&o do n<~b re tlepata-lo. . 

Quanto ao art 2.•, acho muito rd• 
aoa • el a aua di•P' ••ic;&o; a cummis.:sao 
do~ orçauwuto devo mesmo. culllpur-de 
de 5 m.:mbr.~a, 41 uma cotnmi~~~ao •m· 
por tanto, de grande tnbalho, quer In· 
tt.llectual, quer mat~raal, e. portanto, 
quanto maior furo o. de SOl'' membros, 
tauto maiJ fo~cilidaale haYt!l à p.tra o 
desempenho daa fuucçõ4:s de catla 
um (Apoiado$). 

Ace1to, vurt..o&o, e..ta parta do ad-
diti v o. 

c Ne obura projeeto que eree eaeolu de 
ioatrueçlo p'Jbll•• m fregoezias, que ja •• 
ceohl o, uma ao meaot p•n eada aexo, aur' 
pela m11a admitlldo ' diaeuUIG, aem que, 
por inlermedio ~o goverao, ae eolbio lu for• 
maçG&a aobro o oumerG de alum noa que 
pod•!rA froguontal-aa • · 

O Sr . X. da· Veiga:- E.u prejudi-
cad·•· 

O Sr. D•-umond:-E' uma dispoaiç~o 
importante, mas que estA vrejuliica 11, 
c mu acab11 de d1z:"r o nobre d .. !Jutudo, 
por ja 03ta r comprehendlda no vrvjll"Ct\1 
da uubre COIDml>iAO de !JOliCII. 

O art. 4. •, $r . paesid~n:e, 41 um da· 
quelles a que dou com muita sat•sfa-

• çlo o meo. a! oto. 
E' o segumte. 

c Art. Nênhum projoeiG relativo a lran .. 
fereoeiu do f•tendauerá roeobido pela me~a, 
aem que t eoba aeoml?aahodo do petiçlo doa 
roopactlvoa proprietar•o•, com u ftrmu de-
Yidamente rtcooheci<iaa, o do documoatoa 
quo provem alo terem ollea pendenelae no 
foro doa termoo de~nde protoadao dumem· 
brar auaa fuendu ou para onde peçiG a 
traaarereoc•• daa meama1 • · 

O uobr" dtipu tado quer que essas 
medidas aó l>()~slo traurita r na caaa 
eomeote qu~&Õdo forum p~didas pelas raeoa• lnttreuadu, e, para nJo ha· 

• .... 
'Ver f raude, com a firma d" peti· 
ç0...1 riiCOahcctda e ainda aC<Jmpanha-
da:s estas de documentei que provem 
que o p<'ticionario nâo a sol acita com o 
IIm de ev1tar l•tigios oo município a 
que per lt'nça. 

O Sr. T. d<l Motta: -E' uma oxcel-
lente tdea. 

O Sr. D1oumond:- E' uma idea 
aprovtJit.avel e digna da acettaç4o da 
casa. 

Ao art. 5 • dou meu asaenso com 
cea tda mo•liftcaçõea. 

JJasvõe 11llo qu11 nenhuma medida re· 
lt<tiVII â CI'HUç40 ele qualquer (regue• 
z: a po~sa ser vuj-1ita A DO:IS& di:scu>do, 
sem que preceda apresuntaçlo de pro• 
jecto de lel, elaborado pela comrois-
u ., de eataus&ica. 
Sr~ .• a .u amigo de manter aos depu· 

t .d a a amplltuale das laculdades lie 
qu·• se achAo de poss11, de8du que do·Hu 
ext~rc cio alo veohAo perigCit p11 r a o 
publico. S<~je.b~,... a MPI IIIIlnta,.ao lie 
meditlu dt!ata uature:ta a um IUlkl ao-
uulnt41 da iDICtlliiTU d11 comaulaslo de 
estatr,t•. t ica • r~~trtng r ~ur demais 
as no"as attribútções ( Apotado$). 
Qu~ro eu, pois, qu11 a au.tumcta da 

c •maui·alu de eitat .• úca se faç '• m '' 
couao actualmente, ••tu é, que, dAp·•is 
de l pr• I ·Dtudu O projectu jiOr qu11fqu,;r 
dei'utado e apJ•rilntlu em pr.~oeira dls-
~a...ao, .,.j:. ouvida a co111misslo. 

· Por t~sntu, m •D•h.1 a este aa t. uma 
e•a•ud.,, que é&.lll'gainta: no art 6.• 
~uppri milu-~8 as pula v• as-t~luborado 
ve\.1 COIU!ni>Sl\0 de e~lutldiiCI. 

O § I. • tJu,ta art exag~ que es&aa 
m•dl.t11. S•·j;\ol aC•·mpauh,, ,Jaa de re-
preseut.1ç4o dos puvos que d~aejarem 
~uzar de tal b .. ottticio. 

K' muitiS~ImO jost ... c .. m Pff'tlitll, nós 
nao duvemos tratar da crnçAo al~ fre• 
gu~z• a• , 1910 que &I vesaoas intere a 
Adas a sulit:1te1o. 

E' c~:rto que nó• bnj~ nos ach&mos 
com f a cu ltl~td" vara tegislar sem ne-
nhuma lim1taçln !l re,p .. ito de as· 
sumptu llo importante, como seja a 
creaçA'l de fregot!z:ia~ ; 1oas tambem 
41 iouegavel que wuitas vezes os nossos 
actos, em vez de se in~ pirarem nas 
conveniencias publicas, poalom tiOr ft. 
lh••S da puix~to ou do capricho de 
qualquer de nós. Eotretantu, de~de 
que su tor nar n~c .. ssa ..ta a sol•c• tuç~o 
dus pessoas in tere...,aala•, oa:u se poderBo 
l'lvuntar c•• n>Uras a quulquer acto 
nus-o subre &>ta ma ter ia. que 41 sempre 

• • • a mal• pe•tgusa. 
O § 1. • exise a apresentaç&o de da· 

• 



•lo< e$lati. tic'os uffic:uc~ ael)rca da I' 
(llllaç.tu 41., 1o:rntoriu ~uo $0 prut.,ftJa 
eo•igo'r O lO Íl·~gu~ZÍU. C..O IO 0 I 4 11•6.1 >0 
I'I'IO$tro ' qae tem, pel<l tnuiiOd, 5.0JO 
u l nllt~. · 

A cstu § at .r<l ·OIIl•• unia c•hcoda, 
r J>!l'ingiocio O OUIIlc r .o olu a lmut . 

Sul que a• frcóUC7.oas n;lu vo h,m se." 
e ruadu", $um quot tunlul • elum~utos qb., 
COO<;orollo para a subsooiOn<;ía .Jeeeuw 
d..o, rcsi'ccli I' O$ ;.amch s; mas, obrigar-
se a a~$emlJ c.l a crear somente fre-
guezias cu a a população tlo 5,0JO 
ulmás, e aínola curn a coudiç,\o rle 
que as frrgue?.ia$ 1 de quu sil• d.,smem-
bo·udus us towri'tul·on< I'" ra 'ci>nsto tu ·ç~o 
d·as novumPnte cre otlas, R·111 0 111 tliínbcm 
com pupulação1 ic;ual, é querur um 
inliiiiS•iVdl, ji0' 4UU, CIIIOO ja llV\) I>CCU• 
s1Ao do~ dizer , J•Ou -:.•~ ~4o as frcêl u•·zias 
q\l•t c •ntêm' 10,000 almas; e tant~ 
mais que. como •1ua1i >empre >UCCe le, 
a~ fn•guezias novumenta cre oaàs áfJ 
c!Ompuotlt tJo· t Hitur lbs dosrn'émbrildo'•, 
:onn tio duas'f•·cgu z:ú~ , mus,l!o urna RÓ. 
· N J> ta~ circumslanc:as, ser .\ diffi.:ili -

111:1 a cr~aç:lo de fregu e'zius, quàndo. 
r.ntr·•:taoto. ja tumawo< outra~ t~~u : e
las, quu eu cnt ·mio rR$ •IIV<Jis. 

.~cho, poi·, q\Jo, om vez •le 5.00) ai· 
IIHI , dúVCm I~ cXtgir ~ 000, QUII ja é 
u 11 DUtn«r •o surff.:iunt1:1 p.o1a unia frll-
gucziu pude•· on·rntllr-·e e , ,fl'tJr~cer 
tU • io~ üe o ub~•stuucm 110 r·oupecti vo pa-
rot.<h•L · 

;A.:ruolilo que o nobt o •lcputatlo nll.o 
furA 'IUC>là·• .Je·ta parto. 

Au § 3 • turnt>em apresento uma 
emenda, s1 mplesm ... u te pur.1 'ha rmotli -
sar. OJ tio que reduztl a 3,000 o nu-
mCI O do almas pr·ecisas p \l a se cr .mr 
unou fn•gu• zm. t ·tmbom ·,le•·u própor 
<lliU IIS fo eguczia<, 'c.loo ndO SO tit• . r .. ull 
tcrr tt .. rio':l, ti 1uem co:n igual numero.~ 
.J!, al ona•, p~ l u mo1fos, 

U § I • ~x oge informaçOcs elas rc-
spcc • tV~l~ camar.ts muntclp•~s . olo delu· 
g11•lo ti" p •ltcia e juiz IUUutd1·ultlO teo·-
111 • u •lo um (ongenhdr .. d., vr.,vinc:a, 
a rcsp~ttl' da n·:ce.,itlade da n ova fru-
g uczou e tlus lintih!$ que CUII V.tloha· 
<lu r · lho. 

Vuwr·oi por esto § C•l lll limi tações. 
Quer.~ quo as cumarus 111 unicip .. es, 

lmmudtatas Npresonbntos do 1111vo 
s -jtlv o . vodAs ~·· IJ ru ~~~ mcltl ida. de esta: 
lt&d<;a 1 t-f~ reu t~s a~os seu·l munic:-
ph, , . mr~s .'' ntunolo quo ~levemos rejo o-
to r ' '' ! 1mrne ? :1 ull.t n ;a! do delt>g .• do 
d~ p l.J octa, <los JUIZ !> munh.:tpaes e dos 
uug~uhdr.Js. lJo tleh•g.tt.IO do lli)li.:ia 
i or 1up, :.u lorídaue de tmm, J iÚa ~ai: 

ftaqça do gôvdrno, ull1.1 110!16 a ·Sú~ opi• 
niilb ter lauta fJI'ça e acetlilç4o cOrdl.l 
a dus camara~ ruuàici pae~. ' 

O Sr X. ela Veíga:~úiMitull-~e 
J! ll lo juiz do paz. 

O ::Ir. Drumbhd: - Do j uiz 1\\ulllci· 
paI, pelu m~~tna rasllo; ~o to~ ua11to rilrJ 
seja ello empregado de eoulltldçà, \o-
da v .a. eslll muis &" tdenos na dltpeulltin-
c ia do guvoriiu, do qoàl eepera ae<:elsô 
em su' cn rreir'a. 

O Sr. Melt~lfo:- Quanto a IMo. nao 
apotlado. 

O Sr. ·Secerí4no de 1lestnd~:-Es
túu •ltt perftito ttcco•'-lô <:oto o Sr. Dru· 
monll . 

O Sr . .Orumond~~oo .enge~th'elrô do 
districto, porque itil1it 1 mêuu11 du ql\e 
38 ClliUil fllS tullnli:tpàÍl> ponletn Olllr.l CW-
IIhlfCo'r ·a con\·~:01eué á uo iu.:onvenieu-
Ctll da oreaçAb dê frêp.;ziu 1e qu'a:es 
os limites que ·aevl o ter. 

Os engeuheii'Oll n.'uitum-~e a aquiUo 
que I hes é • trictamPn te•dsiifll'a ládu, tra-
tem de levantar !'la'nttU e Ul'l,lllftlou\os 
para const rucçá'o de puntljs 'e iôufr a-s 
ollr<~ll publobas, ·nao ténhAo a minrma 
iu ter feruncia n·a creaça'O do freg Üt!ZllS 
o mun•cipi•1s. · · 

No.t-S • sent:do tamll&m hei de off'ore-
cer um~ e•naoda. 

O § 5.• exige aín la i ntormaç~es do$ 
parO.:bU$ das fregUl'lllaS que SOifr&rem 
dt~m .. mbraçâo dt~ ter l'i torrus, co•n ·à 'lt ú~' 
dien~la du bt ·1,o llt~~c4!!1a no, quer st>-
~re a con ~ b'i.ufc\'a d~ C~ {ruezoa pro-
JCCtada, quer s .. b.r& os 1tmtt.·a in•ltoados 
p• los fuuccionartos, da que ~rata o § 
an t11r íor . 
. Vou apre$entar nm~ emehda, li tUi- · 

tahHo So1mchte ·à uil•lioméi" 'do b1à(>o 
diucesano. Nao taonus nec~•i•lttde a1· 

- .. t • guma, por mnto r~p~tta.vnis •1uo ~ejào 
os socer ·lotes que s .. a~hA11 à frt~i\to 
das r! i voroas parochia~. dll ou vir a sua. ' 
opinao .... 

O Sr. 'Selfcriano ·ae Re.~endc·:..Mes
mb Jl~rquo • Ali pllrle$ intere$sa.Íat, 

O Sr. D•'U11'1071Ít .. piu qu .. ~claro que 
OS lliU• trt!S :sac..rdotas DA<. pOilarl d, saf-
vas bourusas excet<ÇÕtl.•, anformar fa'vora-
velmenta â creàçlo de non.s fn·gue:ias 
desole que el,las 'v ao atúlntar eonCra S'eu~ 
di rei tOs e, lnterés-si!s. (Apolàl(os). 

Nao qtierq tambom que prenleça ll. 
audlencaa. do del~gKdo de policia '(lo 
juiz municipal e eng- nhelro: raQâmos. 
co.mo actuulmeota se ru, tato é, nos li· 
~•tem e;s A audien?la do prlnctpe dà· 
ag r,.ja nas respecuvas di,Ce•GM. Se o 
b1spo entender que a~ frPguczi:ls ~u 
necessarlas, e•t11u certo que nttu Doa 
Dega ri. ~9- cuoc.urso par&JCI!lll.t:IIILS .~ 
jao lasutuida ·conollic:a~ente; mu 'Diit 



queiramos ·do bispo seolo a aua au;ll- • 
e'oela; ae .quizessemos o seu beiíeplaeito, : · 
lrlémos i'e3triogir de· alguma forma 
nonas at,ribulções. (Apoiado$). 

Pêdimosi a saa ãudumela; se S. Exc. , 
o&o nos reàpouder om tempo eouve-
oleote, adóptenios a lembrança de iiosso 
collep, q"e para.iaao ja COAtlgoou o um 
outro artigo uma diiiJOIIIÇiO aahalar, 
81\& : c ae ~.aes iQformJlÇÕell D&o viert~m 
dentro do ~raso de 9 m~ea, a ~.oi
l!lea ll'êa halillltada para tratar do as-
tlmptõ' locfepeodeo\e déll ... " ' .. o Sr. sftiertano de llu~e:-~ 
praso ileve ser ·recfuzl4o a " mew. . 

O .Sr. Drumond-..:.&.pero <qúe o ol!tire 
dep11tadu aceitarA tambem um• emenda 
oestewotidu. • · • 

fio 11rt. -6. • • diz .oo 8 6.• : · • 
c N• Cal fia· de ilireJ&Jd .. tloada a 18nlr 

d.e matriz, ~m oocqu , o~-de .:4101iterao e 
caaaa para ejeoJas pramarl.. da ambos 
os aéxo's; '!lrmõ"àsiaguado por ~~· 
abooab&ll aa localftllliltt, obn§:l\11!14;~ ,. 1 
construir .~rotro de dois ao nos ' lt. dita , 
lgreji.· eenuterlo e casas para as esco- 1 
laa rltferldle. " • . · 

&-e., a pa~r eete artigo, Mata pa&:-
te, desde ja po:ISCI alh&DQ&r A casa que , 
ncwhuma frrguezla 111&111 serâ crada, : 
por que aaberu011 q~ e.ssaa tUedii.I~L>, .,,. 
aa_s -condiÇõ.:s· nill ae podem r~lilll:t · 
ll'a m ptaso limitado. • 

Exlíau'sw o poVJ, como ae acha, a_o 
ponto d~ 1'ir coo's&aotemt~nte a es~ 
Qll& pedir aÍillillo -pará que possa man-
ter suas Igrejas matrizes em eatado ao 
meo011 de cleellocia, veolln'•oJ lutttu·a-
men te baldo de m.elos para f11zer por 
41 ~ó os reparos e concerto~ das mee-
mu, abwlut~tmeote n6o poderá vrevu· 
eh'er esta éuo4içao, que o nubre llt~u
ta4o !IJ:Ige 'pará a crcKÇáO de fr~gu.,zla 

O Sr. X. da. Veiga:-Ma's. se Diu hou-
•er lgr .. ja, n4o será ereada a rr.-gap-
zla. 

O Sr. Drumonlf:-Sim, quanto á igre-
Ja, ainll~~o r~~CUoheçu a oeeessldadoJj IDilll, 
!l,uaoto a C4t!lllterio e e&ll& para e•eo-
la~, o &o á wssí vel 11 ue ae possa exl-
rlr 16tO. 

No~stu clreumsyoçlas, Sr. presidente, 
apre~ttllW' âqui uina emenda soppres · 
aha' deese paragra;:'ho. 

O art. 6.• diz' o aeg,lnte: 
c tj~ bypoth~se de qualquer desmem· 

bramenw ·de terrltorlos de umas, para 
outras 'tl't'guezias ua de aos IJ&ra ou-
tros diltrtctt.s, o 'respee&IYO projt!CW de-

. verã ser acompanh"tlo das lotilfrua-
ÇÕ4S eoosta~tes do S 4.• do artigo aD'· 
terlor. • 

Acredito que .a audleoela das cama-
ras m11oiclpaes; sobre o llesmemllram.eo-
to de terr•";rJoa 'de umu para outras 
freguezias, que posdo ll&r prejudicadas, 
é •ullf.eaente e acho q11e o meu llllllep ulo 'tàri b.IÍee~ diuo. . . t-. "" . . 

O a·tt> 7. • dit:-._ nlo:se-.trata@, -4 
elevaçto de qualquet ll>calidade: á ~
teguria:-de v1Uá ou oidafj&, aem,que . · 
preceda apreaeot•çlo de :UJJI -iii'Ojee~ 
du lei elaborado pela comml!HIAP,de,~
tatktlca,em vaãlll. doa documentos, .que 
coo~J~gallo os_§§ 41 ue o cttmplt~~. . 

N1111te ar~ 7.• eu quero C~Q~rv\_r.a - . 
idea do op)r~t depal&do, porefl tQ..b\&i- • 
tuiodo-o pelss pilivru (li): • , 

Ac:el~ u § ,l. • • • 
Ao§ 2. •,oodQ.III Jlia:-JS,OQO, ,tlAI~ . 

,p.ra eet· !lPJI)titoido Q muu•oipiq,-1. QU 
ulfereço uma emenda para~~Qe~ !l-!81-;., 
.-l6,1_!09 aj~$ . - _, •. • ~ · 

.0, ·Sr. Sece11.a~t0! de &1!11adc;~D!':-
1'ia•ee d~r-~.000 almas. . 

O :)r. Drumoná:-sr. we.t.den~. _ 
·c~ra ser Ot''!fdO UQI oD01'P'. m ~aicipiO, 

de Jl8t', Q 11811 ~~itorio dequeqajlr~lfo • 
de outrosja existeotes;.,maj!, 4'1~-ll~ . 
es~ tambe111. cuntinuum-& e118tar , -~ 
,nee .. ooariu, • pelCl.adduj yo .~o pu~rp, !lf!-~ 
,pulado, .que fiquJ~mc C<>JPJ po~-~~-
•gpal· .Aq,r.tttÜja . ,que é ex!gita :•PII~ ,o . 
UOY\I;..e lle• C& i:a8o Df,O $!•A .111~ ,PPfS~· . 
vel CI'Uf·M ·Jlll> ~ rnU~Jielpio. . . , • . 

O ~r. SeD<lriano de Re.e~:~N"" 
é n~<ari ... cta.r ·.ll& .)lia I» . wUAictpio, 
dt>V<~IDOs ~té oupprimir mllito11. ... • · .. 

O Sr. Drwnumd:-,0- mllui,Clpto J _ 
ere;.tfo, ml!ll eullttga, na_o p,ara11ue pty 
freguez a tevba..fo_r\11 d~ •illa 011 d_e 
c••h•d,e, e sim l•,ra q~ l!(ljll m.,lb.·r •. q~-
t.• ibuhl" u jus\i~. f&r4 qp,tt ;a _aua NfC· _ 
çao ee P••SSa ~:fl'e~Ciljir ~~~ 11!11&• .~ftl~ 
cia,. p•tra q"\le o .ia~aue. 111ja repr1mj_do 
c;,.-tn au11il promvt1dao • • 

Q Sr. <Sitl6ria.M ,de l(uende;-~ 
j\Ullça l'(lde h··Je audar a ..caval\u; .e. 
b.lm retr1buida. . . , 

O Sr. DrutlCOJttJ:-0 . muní.;.ipio ~Jl:e 
t iver 16,000 hlm11s está llliT~itamt~ute 
em couaiÍçõdS de 111 mau&er, ,tum - ~e.· 
mentoa •81!\ÍN$ dH vi·l~. • . · , , . 
OS~. • pttdtt a •nf .. , ~~~~~o da.t 9Jm&,-

raa auuuic1pa11~, j11 ~ iq\lnleipa. a e áe. 
direito&. ,. 

Olf.,r~ a este § uma .emenda auP'-
prim•ud.., u palavra-ju•ces mauici-
p&I!S e de d r~:~aq •• ll:"'~ a udieuçia ~ 
Calllllra, q Ull, CO (li O Jlt 4•tSSe, 4Í,_a J'ell'J-
k0'0•" ;,.m,~ •1- do "'''; .... ~ 
~I'Gs>OII viueulam-ae d~. P1!'P ao+- Q 
mu~m1 po1·o, condiçao nm <jUe nao es 
aqpollu a'! t9ri<_lad(IS que -pao se.a'eb. o 
presas pelu evraçllo, velas r~lq~:~ de 
f~Uia, .por outros 11611Umentos loúvâ-
veia ao muoic1pio, 001110 f & achao .u 
camaras IUUDICi!'SeS, (Apoia.do.t). • .!!.,·· . 

.Nu§ 4 • !~Pl!r•mo aa ~l~vra~à 
um eng'i!o.h!lfro ~a RrÓ~b~i~~i~ll"o ~li,. 

• • 



ro au.lienci.l <!.-» eágeoh..irot sobro 1110• 
dl·lu d., esl.atí.tica. Quando u ubrig•· 
çoet de sua alçada ui, s:lu pur ello-
dOHOrn,eoba•las co·u a 110l:citude que é 
p•ra ae desej•r, qu•udo elle" ol o 1e 
rnJstrlo d·gnos d:< anim:lç&o des a u -
•ernblt:a, dtn p .deres publicus, para que 
... brecarreg•l-o• •le maia trabalho, 
qu~od11 o $e11 ouuCilrtO nua será iote.ira-
1119uto D•·gattvo .. .f 

O .§ 5.• eu IICdito,. porqWI acho uti· 
l1HÍIIIIA a lll4 dlspo•tçlo. 

Q11auto au art. ll •, olrerectrei 111111 
&lll.tnd• suppr4!HÍ Yà. 
Pro~teude v oÔbre dt~putado q11e, para 

11111a fregue&ia ser ~~~.nda á c.tkgo· 
ria de , ,lia e COII:~tttua·la ll&de de um 
IIIUn'cipiO . , • 

O Sr. X . da Veiga:-Qoau•lo ae t ra-
tar da elençlo de 111111 vi.lla a cate-
g .. r ia de cidade. 

O Sr. Dr11mond:-Be111, V. E1c. 
quer que, quando ~~· villa prewuda 
goza r dos Coroe de cadade, o l o o• possa 
ter teto que 18 demuodru cablll e po• 
IÍtt~am&Dttl que deutn• d11~ li111íte$ da 
villa e:dst.. uma JIOpulaÇI'' supunoa· a 
4,000 llllllat. 

u Sr. Seoeriano cJ. Ruendt:-E' 
muito jutt•l ••lo, l.eiiiOS cidades que 
olln catado o~• coudao;~ de sllllí r .. m 
a tal c~togorta. .• 

O Sr. Drumond:- Poucaa 1!0 a~ 
cl•lad01 deata província, e wuito llle-
oua at fl liU, quo pooe.o ter 4,000 a l-
lll&t DOI li toil.ea da P"V oaçãu. 

S:&b. IIIOS que ha 111uuicip;os, cuja 
11opulaç!o se olen a 48,000 almu, 
untre O< quaes citarei o du s.uaa B•r-
bar3, quo cunheÇIT' de per&o, e cuja 
udo~ n&o te111 , tal v er..~3.000 ~<lmas den-
tro dua li111itos da poTuaçao, o qual 
111' ' deteria 111aoter-se, a prnal~r 
a exigencia do meo collog~. o quu se-
ria uaua iol·ustiÇ3, t:omu ~abJ u oo~!IU 
i li ust re col • Ga residente e111 Caeté, 
porque a 1uelle mun!capio tem t re." fa e-
lll8Ztat com 8,000 allll&S oo 111a11. 

O Sr T. da Motta:- E' Yerd .. de. 
O Sr. Dr umond:-Or.1, a pren.le-

c:ar a exigoncia conaigoada J!elo nu-
bro daputallo oet&. JSUto do ~eo addi-
t iV·•• multO poucau Tillu das ja exis-
tentes p •. derl o gozar dos Coroa de ci-
da•le. 

O Sr. &osraant> de Re~ende:-Po•s 
nao ~·u em de s.m ple~ vtllas. 

O 8r. X . da V~iga:-E n:lo ha in-
conTenieute nenhum em que nao go-
-~~m. 

O Sr. Seoeriano de Resmde:- Tem-
lt bara~49 li)~• lO ot Coroa ele chia· . 

do : teDhl) vlfto oleudos â tal e.1te• 
g•lrÍ:& arraia~ o}Ue Oem à Q.lWgvi;Ía do 
v.lla podilo a~pt r.tr. · 

O Sr. Drc.mond:-'!!n, poi_, co.he-
reotu c .• m o t.jDe t.lnqo dito, relatin· 
mento ao numero de »lmns llx»olo pelu 
nobre deputado para Cl'u&çlo de fre-
guoziu ou par.. a tub:t1atencia das 
q11e lorem d.,af.&lcadas em beueOcio 
tlai ouY•toeote àeada~. aprdsento uma 
emenda, con••roan•lo o seguaDt,: om 
lug .• r de 4,000 ulma~. ·, diga-~e 3',00<1. 

O art. 9. • determtna que us projectva 
1obr11 cr11açllu de eulll•!~' nau p.1de-
rto entrar e111 di~~~:unlo, dem que á 
a~e111blea SOJI" proseu t.es iafurm•ÇC}es 
das camaru llluoictpaes e Jtlia~• de 
d.reitu daa co111arcas a •que par~<~uçlo 
os t<tr111u1 ou tllr111o tle·que se preten-
der formar DOTa cu111arca, ouviodO·fe 
talll~lll. prtrlaiii8Dta O f UTIIr!IO , da 
prOVIDCia. 

U Sr. Sellerúuw de Ruende:-Os 
juizes de d1o e1\o cow certeza .dllo o 
tJIII<:~~ I, poi11 o que d~ejt.o 11o comar• 
CU CUIIJ IIIOdal 

O Sr. Drumond:- Sr . presidellte, 
sllo tio furtos aa "xigeoe~..s feitas Dilato 
a rtigo, pea•se de hl aoodb a l tbor:lade 
d11 •leputa.Ju, dilflcult&·se ta'óto" . ua 
aOÇI\o, que eu Dllo· sereltt1111erariu' di· 
zeudu que den'ar1e oi.i Jlod~reiiiÔa 
111a11 crear comarcà a Iguana ..• 

O Sr. X . dG Veiga.- Ao contrario. 
O Sr. Burdo de CJorõmandei:-Os 

juize• de drreito h>lo de aeanpre opi· 
na r pela creaÇ4o •lo c· •màrca~. ( Apout• 
do Sr . Seoeriano de Resende). 

O 8 r. Drumond. :. purqua, Srs, em 
vez d~ua factlitladll qutJ o:i uoba·o)s de-
pu ta·Ju~ uncuntrã•>, eu vojo ditlluuld11• 
de~. A~ caanaru rnuni<:tJla"a .Ao ll8m-
pre amaDt~a do pn:stigtu d., 118U» re-
1ptlCLtvus wuoicipto:t; e, loadu-lk.l do 
de~f.tcal os para a croaç.\o de novas 
comarcas, porqu11 esta.! ba., de a.. com· 
por de muuicipao~ ja constitutivo• de 
comarca~ extst.lute3, as camarae hao 
de :10 e»foaçar par.a que laes 111ediddS 
nau SHjilo 11•lopt.t.o.lu. 

O ~r. Mentlio:-Em regra, toJa a 
vi lia . d11~ja sdr cumarc:á;, por conso. 
quun<:tll, as ca rnardll hlo de faotlit.ar . 

U Sr Drumo,ld:- Eu vou pJait1tar 
o argumo·nto. 

Suvp,.uua-so que lrata-so de crear 
umill eo•m •rca com torl'itorio tirado do 
muni.;it•io do Ouro Prl!to; esta m~.ttlida 
olfdude de peno os i ote re~es d., rnn-
nicip.ll .... 

O Sr. X. da . V eiga;-A c..,!llarca 11 
COIIIiOo do IIIVJÚCÍf 10 lllleitaiiiiOilWe 



• . * • 

O St'. I»utiU>nd:-A ·comarca se 
com}Xkl de muo,clpaot; mas, para i~to 
podMe' de.falcar outro ' !3 o 111:1tincto 
da conservaçlo ba de levar as camaras 
munacivaes ~ opinar pela coÍISdr vaçao 
da :ntogrliiatl'e dos muuicipíus, com o 
que •e lllllnietara a, nu.sa ~t~:Çilo. Por 
i:so, offo~reço uma emenda suppreatin 
deste art . 

O $r. Bar4o <U Coromandel:-Eu 
nlo admitiU esse art ., mu · é precisa-
mente p!lla rido contraria; pur ver 
muita facalict~de na creaçlo de co-
marcas. • -

O 51• . .Drumotld:-Srs., se as nosaas 
oir.;urud~C•I&l! tl.m1oceiru o per1ul&iis· 
18m, ucb llenr1amua c rear comateu 
cou•tituidu de 11m aô oiuuicipao, por 
qlle anho teriaiiiOS dado um pa.:!O p><a·a 
a mal$ f~ocil e prompta admanas1 ruçlu 
da· juataC)Il, que dliYe ser o n'wsu aopr~<
mô deahleratum , pran~:ipalmento~ si 
tornar-se uma real idade • upit açlo 
con•tlluciou11l dt~ e. t~tbólect~r-•e • m•-
giS\r"ura Yitalacia, ac•baod1J·I8 com 

• • os JUIZd monte p~1:1. 
A auppr8$t<lo d'ntea juizes e a c rea· 

çao de juizes val<iticaos, realitando o 
typu coostituci •o11l a rest•eiw da ma-
gistratura, bade no~ obr1g11r a crear 
u!H· C:ÜIÍÍ!Il'lla em era-ta· muuiciplo. 

O Sr. X da Veiga:-E:~i't~retoo$ pur 
esse tllmpo. 

O Sr. Seoeriano de Resende:-Een-
tlo l&l'tom·•~ uma rt~vi•ao ger~<l. 

O Sr. Drumcmá:--0 ~trt. lO mer~ceo 
o meu opuau, por'lue Qlle nadv. m111S é 
do 11u., o êumplt~aut~Oto das di·pusil;ões 
con•agradas em matlidas autur•oru•• 

O art 11 é u segumw: . 
c Na el•boraçlo ou om qualquer du d••· 

cuull .. do• prujectoo da lei du orçameuto 
proYiacial e do mu~icip .1 ~~o aerl • adoull· 
tidu emeod••• artogo• addu•voo ou quaeo· 
quer alteraçGu o medidu aobre .uumptoo 
~otraohu• ' decrelaçlo da recool" a tiuçAo 
ela deoptu .• cro~ituo ou. m~doJu liocae. •• 

AchJ mualn JU~to elite lll'llj!O. 
O art. 12 da&: · 
c lkmpra que houver petldoote de ap-

provaçlo da auembl.. algum codigo du 
polturu rouoic1paeo ou propoata do .ddi-
u meolo ·~ poatu.raa de qualquer CA!Oo ra, 
o ruyoeti•o proJoeto ter' ~rerercocoa aa 
pri1D01r& parte ela or-lem do_ d"de qu•lquur 
••• l o, meooa aa doa ••bbadoa. Si o codigo 
ou propoota de pootu~u achar-se ~m poder 
de alguma Jaa eomm111Gea reapecttvaa, de· 
ver' oll•, dutro do oito diu,· oll'urec_'!l-o 
para a diacuaalo com o aeu parecer :;, o 
n l o 61or, poder' aer a maluria diacutida 
iodepeodeotemeote de parecer. 

R·ta medida, Sr~ .• com'luant.., tenda 
a r.cllHu a pass~gem das pr·•po:~tua 
pau coJagots dlf p•·•iuras r~muUttla~ lHI· 
Ju diver.ae camartll muoaclpaes â as• 

. ~ . ' . 
' 

aemb!ea ,. me parece, eo!r:etao!o,que vae 
pr.,judicar de algum mudo o extltcicio 
tle no~lt5 altribotçdes e a ordum do 
nos!Os trabalhos; porque, como sabe-
mos, to•lus 0$.11Dóns sAo remettados d&-
zerias o dezenas de 'projroWs- de pdstu-
1 as á as,;emblua pNvinc1al para serem 
por ellu apprundos. 

Sol esta' màat.r la tiver prefel'ençia"S<?-
bre a j outrua que ~e .a~:harem ~tffe.;ta.s 
ao DOI$o coubucimento, é curto que no'~<
aa mi:!l!Ao q~ttsi qae sé circumsurevbr,á 
á di~cusslo dos projectos de .. rçameuto 
pro't'incial, munaci}'al, Corça 'pubhoe, e 
po~• U!'118 mun•cip~tes. • 

O Sr. Menelio:-Nilo apoiado. 
O·Sr. D1'1fl1lond:-0 1Jmo· se vA, Sr. 

presidentt!, e ~te aooq a t:&$8 d11o tos· 
temunho do que vou dozer, a a.<temblt!& • 
provincial tem toma•lo na d.,vida 11\tuo-
Çlllt' as auatllrias r .. lut. va~ a ' pasturaa 
muuicipnes; tanto quê nlo ba uma >Ó 
n~t >eoretllda dostu OKsa q_utt pen•l11 de 
nossa dt~o•sao. Se, ass•m, têm s 1do v"Ofll· 
,,,.. lod··S os annu, a11m sàcr1lh:io da ' . di:~cuss&o de outras mauorta•, 11s pr.o• · 
P· st os Úus ca'uoa ras munocivaes d11 pr11- · 
vmé.a , nllo vejo qual a oecessldade de 
r.ol!dr-'ie e.ta alteração propnsta pê!o 
nub. e dnputado ·naquillo ~ue estâ es-
tubulecid •. r. • 

3r. prt~•ldente, fechou o ti obre dllpu-
tado o sell uold1tivu c m um ar tago que 
é uma vt~r•l&dtMII chue de ouro e que 
o recouHuenJa a ous•os · ul'plullsú's e · 
luuvu1 e~. ' · ·· · "' 

E' " segu nte: 
c Só dur•ote o primeiro mez daa oes-

aOu ordio•riu poder' a a11emblea lolnar 
coubecimnotu, diacutir ou deliberar aobre 
pr •• jucto• ~ulativoa a ioterodaoa iru.li vidutt.OI1 
qu•e•qu•r que Ollea aoJ•o, •io'd• quo ao 
trate de lod••uoiu\'On uu rtelitui~O.·i que 
forem coo11derad•• como devioLa pela pro-
viucia. -.:omeç-a•lo o aeguudo 1naz d.u tiAtóe.a 
ord•n•r1a.1, "' pr••jlclue que, e •n qu•lq tlf 
o-tudo, peudoroou • •uda du delibor•~lu ~o
fiuatiYM dK ttatOIIIblo.~&, Oc•rlu a~ i••lw"'t.ara 
a aeulo do anoo UóWinte. SI o•t• for 
de oon te,iolatUril. atu reapparocimeoc. 
de~enderA de oovo requerimoDIO do• inte-
reaa.ados, iofdrma•lo .-elt.~ soveroo proviociM11 O St· . .severiano de Herende:.:...t!Bta 
rti~pus1t;A•J ó para a 11 a ·Ínolea, po ~,_ 
g••n lo mel dtl se;sâo, um 't'erd:Ldoiro 
h ,be4s~corpus. 

ll r. D··umoncl:-Sr. prOllidento, ... 
e~ tu merlula ó u1u1,tu .alutar o é ba:!Oa· 
da em . olatlos run•lumHIHOs. 

Co111o s~tbllmo•, o ulliroo mez du noto 
sas ses &~ é em doiiiMSÍa t rablllhu>O, 
p" rqu11 é q uttnd., se acb~tm na tela do 
dt!bate e p~ndon<lo ole a •!Uç;\11 drt ai-
sembloa as me•lidas do-· wa·or 'jdttra~ 
ae e alcance para a 11ro'fiuoia. 



Oa·a, di•lrauir no.saa atlonç~ee .de 
taes rúawriu , para :u appli9armos em 
provei to de iotere..:~e• ~·JiYiduaes, é 
r.,almooto sacrificar os alto• inter_, 
da 1\~vinç,ia. (Ap~s). ' 

Auuladia u:u ,o rtru aN., que •er4 re· 
cebid., .:um •pplaus..rs pela pr1.1Tracia e 
é '&quttlle que dr:t: 

c Neohum projecto relativo ' eoll· 
eeulo de eat radaa de ferro, privilegio• de 
·llavtpçlo !lutial, • .ub..eaçlo ou garaDtra 
·de j ... oa a 'lu-..qoall empre ... •Hri .poa&o 
om diaeu.a4·•· MID que weaba preetdido de 
parecer du c"mmiaka reullid .. de podarea, 
obra, publicaae .2.• de r .. aeDda, bu~o eobre 
pla111ta1 Qu IMiçtdOII da via ferrea ou aolve· 
gaçlo projectada, nteaalo della, o~eolo 
du obra• ·• fner, oalc_u lo da· r.eoda•PL.onvel 
da e1Dpreu, eatatiatioa da populoçAo, pro-
doc~6. a eommercio da aoóa rupeeti va a 
illforma~ .tu directoriu de obrao publicao 
e cla.l aaeeda proviocial, bem como cl011 pa-
recere• 4aa muaioip•Vdadea a quem ruaia 
.de ~rto. latere-rera oa referidoa, projectoa.• 
. O Sr S1wriaM tk Ruerwk:-Se- f 
riá muito b, ,'m que liesta rede i,arru-
aem •s muato· tub,ulll qGG por aqui vae 
atra Ytllrl1olo .• :. 

v Sr. Dr•tmond: -Sn, ti incontes-
tawl que tudos us • dias aqui votamos 
materio tao·imporlantea, quaee as re-
lativas a coocil:lsUel de estradas de 
fei'ro,somenté ·levado• por documentos~ 
deficientes,• imp~r f~itos e que uo• 'são 
ministrado• pelas p,artes anteressadas 
(apiJiddo$), sacrifte~r\do a..<aim, talvez, 
al~.s Interesses da pr •Vincia (apoiadoJ), 
aàl:aulid arrojatla111ente subre o seu fu-
turo, som quo~ po:>Sanlus di:ter que para 
a <Sim pr.~ceder temos dadus, 8S:.Jl•IO$ 
aeg •1ros. (A.f)'Jiadol). • 

E' necesear.o,pvis, que um correctivo 
H &d.opte quanto antes, o H •e eu vejo 
no : lad li t1 v o do no~ r e deputado. Se 
elle Cor adopbdo, o1o tererooi ma1s 
u~idade r:le ·pedir aqui. o adiamento 
da discusslo d8' laei materiu, arrasta· 
do~ pela falta ·de ej tiJdos ou• dados 
para reaul l'el-as (multo bem\; nos 
acltareruo~ sempre pruu.pto• e habalita-
dos paN dar noa-o voto conscieuciosa· 
mente (ap<.iadO$); o&o· D s •oremos na 
cooliogencia 'de dar· uni' voto que d 
s11crid~ar o futuro grandioso deâta 'pro>-
Tiucia , que deve aor a no•sa •Uprema 
aspi r~rç4o: (Muilo bem; muito bem). 

E' apoiada e entra ccnjuo<:tamedtê em 
4iacu:l:!llo a spguinte• • 
· EroeDd<a o. a ao additivo o. 3. 

No 1.• artlg o; onde ae di&:- poderá ser 
p~.~eto em dlliCilSSio- até o rosto- sub· 
~&.itua-M pelo a.guiote:- nlo podt~r4 Mr 
•aJeito i 2.• d i.cu~ .. o. sem que sobre 
elle i oterpo::~ha parecer a cummis~ 
de orçamento coQjunctamuate com u 
WIIIIDI'n~at a 1!118 Cor dN~Ioado. 

• • 

I\o art. ü. • supprlmlo-eeas palavras-
elaborado pela commls.il• de eetatlatl· 
ca- e ad § 2 •, ond'e ee di& 5000, diga-se 
3000; no§ 3.•, onde se di& 5000, dlg>l·te 
3(J'JO;oo § 4 • •opprimil)..se 'a! paluru-
delegacfb ílt! pbllcia e jlliz municipal do 
termo e orn engentretro · .. 
· O § 5. • •ubititua-ee pelo sega i à te: aa-
dleacla do bíepo dioceiàoo. · · · 

Supprima-.a o § O • 
·O rirt · 6 • au~titaa·M pelo ~egulate: 

.n~ bypotbe.a de qualquer da.membra-
meato de umas para outru tr,.gaeaias 
ou de uo• para outros diatrlçtu~. ore· 
IIJlOCtl•o 'projectó ' aeverâ ·.ar aconipa-
oballo dv lnformaÇio .da1 camari.à re-ePédtl "'· . . ,., • . 

Nb'·art. 7.• supprlmlo·e aa_paluraa: 
-de ~ um proj .. ete de ·lei elabol'ado plít. 
comJUilllo de estatisUca. · • to • 

No § 2. ' • oa'ail · se ·diz 18000, dlga·te 
10000. . . 'I 

N.o § 3.• supprim~e as palanu-
!los • ~es~tiTo. jui:tes múolclpaes; bel!ll 
corqo dos juiza. de tllr.,lto ~.,comarca. . 

No 'S 4 • supp'rlnílo·M u palurás_.e 
de 11111 engenheiro da proYinclá. ' 
· No':art.· 11.~. dlide se t!lt 4000; rliga·l8 
3000 l ~ ' t I ' • • : t . . 
· Supprlma-se o art. 9. • 

·SUpjK'ima·$8 o art. ·11, 
8ala das H~~es. 27 de Outubro ~ 

1882.-.DI'tfmond. · . 
O 8r. 1'-ovler da }leiiJa& 

{Nio t!dlos o seo diiiCuho). ~ 
A dtscu •s l o ftca adoada pela Jl llta. , 
O Sr. A(~io;• •bte n4o ~rgeocia, of· 

fttrcce. pela corurroiaslu de poc.llll'es, 
para ~· • di·cu,elo, o projacto n. 252. 
-Para a ordclm do• trabblhos. q Sr. Drumond, olitendo IJ ri"DCÍ!I, 
ap~6SCDta, pela commrsalu 4e obras pU• 
blica, , o projecto o. t5l, para 2. • 
d: ~cus~llo.-P•ra a ordem dos traba• 
lhos. 

O Sr. PruitkAte designa a ordem 
do dia' aeguante e lnaota a ~lo. 

I . --
ACTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 

1882. . 
PR&SIDR!ICI .f. D3 SR • • A. ~O.f.!li.U ( t .• 

IICJ"'tar•o ). 
Ao meio dia, feita ~ c'líamada. acbllQ. 

te prese•rtea os Sn. Z'\Cilr!as, N. Lage, 
C S.,na, Kerdole, X·. da Veiga-, 8 'de 
Re·ende, Mirands Ribeiro, Justl Ruft· 
uo, ~aooel Faustino; t.eonâ~do, Lernua; 
faltao<to com participaçlo os Sra. A. 
d11 Amaral, F. Na-..arro e ·v. Caft!, e 
serp ella os mais Srs. der~tados. 
~lo hll sesslo; por ta tà de nuiQ8ro 

legal. ' · . '·' 
O Sr. P.re~teAeo~r.a qpal a o~~ 

~em. dó di~·~e Hóje 1 il~ite. · · · 



&.l':~&.Ea. 
' 8.• SE~"AO EXTRAORDI~AR1A EM 

2d Oi!! OUTUBitO OK 18g~. 
PR~:sJDENOIA DO ~R. LEMOS, V IC~: 

P RESI DENTE. 
SUMMARIO:- EXPEDI&l<TE. - Ordem do d ia. 

- lhdaeç<lu 61laua.- Oboor•a(Üoa do Sr. 
Z•cariaa.-Li!thá de bonds.-ll;tr&da do 
forro do Pllllaa Vinte para Uberaba.-ln-
atrucç4o prirurio - Poaturaa. - Alteraç•o 
do Regim•ntl).- F .. tr.da de forro do Pa1u1 
Jl&rd P.racatú.- Ollicioa do juatiça.-R ole-
vaç~o do juros -llatrada do S•n ta Rolo 
pa11a a Piran~ra..-Tranafereocia do fa-
zendu. 
A'~ 8 bnr.1s tia noite, feita 11 cha· 

matlu achào se pr·esen tt~s30 Sr~. de!)U· 
tndos, fllltruulo cum particip·o ~,:lo , s 
Sr .. A Amaral, F. Nanr ro, V. C .fé 
Bi11 F o• tes. o >'ela ulla os Sr~. G p.,u: 
na,Suu ta Cuc•lh .1l11rao rte Ooroman lei. 

Abre-~e a ~u·são. 
L d11 e 11pr.•va•la a acta da a nt c•'-

d•HI IO, o Sr. 1 • S :caetar 11J dà conta do 
segumte-

EXPBDIB);TR. 

0(/icios cto ::ec,·etaf'i . do &oue~·no. 
Utu,tlevulvend!l com as ra~ÕiU de n~o 

san~Çáu a• pruposa~ ·~ U$, l:!9d!J, 2900 e 
:1019.-A' curnuHsSaue~ ecJ,ol. 

Outro, ouvia,J•Io uma repre~entaçllo 
da d recl·•ria de fuz .. uJa s" bro a uo:ces-
sidll•le •le e1 .. var·>e a verbll tiu exor-
Cit;Íus fiud.,s.-A' I. • curumi·sl o de 
fazdnda. • 

6u tro, remettendo uma ropre•enta-
çao da dir.,ctoria do ubra.s pu t.llcas 
souro a neco~sitlado riu cretlito para 
val'ia~ obras uo oeste d'l provlncta.- A' 
1. • c•lmmts,llo de fuontla e obras 
publicas. 

Par·eceres de commissaes. 
O Sr. J . itt,fino. por p" Lu da do 

rortaC~,:ão, ufferece redigi lo1 para 3 • 
dt8CU'>3.•• .. s p••>JeCttiS n. :30i u seu ad-
d•t •V·• n. I - Fià•• sobrd a musa par.t 
a ordem tlo1 L• aba lhos 

OIWEM UO DIA. 
Redacções finaes. 

S~n approvutlus as tlus projoctos ns. 
271, 3t5, 335, 325 e 18 {tle llf79), dos 
aortllliv,,$ ~s. 14 e 12 ti•• pr •jecw 11. 
288 u dn ad ht1 vo n. lO uo proj~cto n. 
a·~ tle 187\). 

O ~r. Z nenrla" (pela ordem) 
declara quusolnhs:eve s~ull'ftl•lol tuto,or 
par·l·t na.< li •MCU~SÕ·•s u votut,:Ô••S •lo pro-
ject•• u. 31 1 ,,,olu q•ml a a~.tnJbi P.a cun-
cu•lol garanlltt tl tl JUr •• au Ur. Chr~-<pi
nianuTav.ore• p·tra a .. xploraçlo ri a 
roma tle g.don •. n 10 tnl\ui·• Dll nl •J: r.•cta, 
nem in lire.:laiDdute ,.ara a pa-s •g••m 
do rcf.m do pr.ojecto (apoiado elo Sr. S. 

.Ferraz) e fa1. esta rlocl11 raçio b •m nllo 
para >er cunte.ta lo, si 'do· contrar io 
alguem suuber. 

No~~e.~ to r mos, pado q ua $ejn na a c ta 
conSignada a sua abstençio, no que é 
>tl.lisfe ito. 

Linha de batld$. 
E' appruv. rto eiJl 3 • discus~a:o o 

prujecttl o. 3~4. q uo a utor is" a con-
ce,silo o!e pri\'ilegiu pura uma linha 
d.• bund~ olu O.•t u.;llu d • E•1•ir11o ::lauto 
à fo· guezõa •lu ltiu '' " p .. ,xo · 
.Est,·ada de (errt1 do P<~ssa Vinte d 

Uberub 1. 
E' a1·Pr"v .. lo u•n 3 . • discus•llo o 

prOJuCt • u J·tS. que KUtorisrJ. a c n-
cu••:lu de gttrJ.utta pa ra a cun~trucÇáo 
de, ta e,tru In. 

I nst.•tlCÇão primaria. 
. E' appr va lu "'" a. • ·hs.:u-.sa.o n pro-
JOciJ• o. a39, creau•lo uoo:1 ca•leira mix-
bt 1111 paroch111 ue S. M•gud da Pt>ote 
Nuva. 

Postu•·as. 
Sàtl appr<lvad ·~ • m 3 • discu<dn os 

prnjeclos n•. 201, 2 19, 171, 1 6~. 169, 
170. Hi7, 109, 289 deste anuo e n. 
199 de 18:9, contemlo pustu ra~ de di-
venas camums municip~Se:s. 

Alteração do regímenlo. 
T<!UIIo d .. cuutinuar li di$CU:ido dos 

adoli IIVtlS ,,fl',.reci•lus ao pruj~to n. 29Q, 
quo altdrl1 11 llfumas di~onsiç<lo;s du re-
gitn• nw interno, o Sr. Zacarias requer 
sdmm ·oto, v .. tó ollo se ach11r pr• aen· 
te o Sr . Jtre·wleute da ll:!Semblea, q ue 
o t<l C••m a pttlavra ~obre a m•tt.>ria. 

E' approv~t•lo este requerimon1o. 
O Sr Menelio requer e obtem que 

tnnt•• este pr··jecto como o• de orça-
monto municipal e do contas do carna-
ras stJjAo ioc1utdos 1111 ordem do di11 de 
a 1111 nbá. 
Estraclade (el'ro de Patos a Pa,·acalu. 

E' lli'I'''"Vtulo em I. • discu:ssil.u u pro-
jecto n 323. que a utori:m a e>•nc..!s-
sll·• do privil· g.o para a eunstrucçlo 
desta estrada. 

0(/iciQs dcjustiça. 
E' 11pprovaJo o:n 1 • d••cus•llo o pro-

jacto n. 3U, que reune em um ~ó o 
I • A n 2 .• llffiCIU do tabelliao de o..,ree 
do I tdlliá. 

Rclev,,ç4o de juros. 
E' ap mov o•lo 11111 ~ • discusJllo o pro· 

jeclt• o . 252. que rulo:vu au ox-c·•1-
lrctur tia Bng ogem, Jn é GrPgOrin Pe-
r•· ir 1 da S1l va, o f'Mfll\'OAilto de jut os 
ll"hrA O 9\Cot iiCO ne 4481171 rs 
Est•·ada de Santa Rita d Piranga. 

Entra em 2. •. diicu~llo o pro~to n. 



251 , quu aulur:.n u gov.: rno ll lll il!Hlllr 
abl'il' esla es tr .. da. 
s~ lidos e apoiados os St·gu:o:u ad-

dit :vos. 
N.l. 

· Offereço com•• uJd1t:vu o seguinte: 
Art. Fica o prosid~n tll d:. proviucia 

a uturisado a dttspon•ler pela ve rba-
obras publicas-utê a quaut a do viu te 
coow~ do reis para a cou. truc.;ilo de 
uma puutc na r .. ~guozia do Pa trocínio 
d • Mur 1ahé, :ou n:cipio de S Paulo do 
M<~ ruo bé; re,ogada~ as dispo~içõ,s em 
ruotrario. 

Sala da" seNJO~, 2a Je Ou t ubro de 
1~82.-Jl(etlello Pinto. 

N. 2. 
At t. Fica o governo nu oriaado a 

deduzir da \' erb~t-obras publicas - a 
quantia necessaroa à construcç4o de 
uma p• .ute Sob: o u r io Pal'ao ~ebu no 
arraial tle S. Guosa1o Ja Poult!, t..·t mo 
do B-nn Ftm. 

Sala ti as sessões, 28 de Outubro de 
188~.-Seceriat~o de Resende. 

N. 3. 
Art . F ic1 o 11ovcrno autori>auo a 

despender a quantia de ~;000$000 para 
O$ l l'paros da ponto ~obro o r io P .. rá 
no I ug .• r dooominado-Anastaciu-, 
na f oguczia do JJ pCIO, IUUIIICipiO d11o 
OltVOiru; revogutlas &li di ·pusic;õ~s em 
contrario. 

Sala dJll sesscJes, U de Ou lu bro de 
18'32.- J. Lui:õ. 

N. 4, 
F ica o pruidente da província autu-

risado a maudar abrir uma estrada, 
'i uo, 'par t•odo da cidade do Serro, pas· 
.ando pelu arraial do Potõso Alto, no 
1uuuicrpiu !la Diamantina, vá ter uu lu-
gur tlt!D ominado-S1pó- , a ber tu para 
l$:0 o necCS$ar:o cr~<di to da \'t~rba
l brao publ.ca'. 

Sala da~ s ·S>Õ~s. 28 du ÜUl Ubt·o de 
1882.-7'ocat~liM, A . Velloso. 

N 5. 
Fica o governo autorisa~o a despe~· 

der, pela verbl- obras publ•ca.- a 
q uan tia nece~saria com a cons trucção 
ot: uma pante .obre u r io Gualaxo, no 
lugar tleoominado- Paracatit-, muni-
cípio de Marianna . 

Sala das Stl:!llÕt!s, 28 de Outubro de 
1882.-J\f. Fauslino. 

N. 6. 
Fica o governo auwri<ado a auxilia r 

c0111 a •1 uuu tia de 3.000$000, deciuz1da 
da vcrba-ubras vubltca~-. a con-
~ t ruco,:ao de uma o~traoa que do Piau, 
IIIUilici~ io do R io Nuvo, và ter á esta-

çãn do Chni'OI) u'U v as, na o •. t radu tio 
fet r .. D. I' edro 2. •. 

Sala das sessões, 23 de Outubro óe 
l8S2.-Paia:4o. 

N 7. 
Fica o governo au torisado a despen-

der pel l vt~rba-ubras publica,-ou, no 
caso du insufficiencia d .... -ta, n fazo1· 
operaçõe~ tle erudito, pur·a a reRlisação 
das ~O!;Uintes obras: 12:00:>$000 para a 
pnote do J urumor im nu Rio Vonle; 
6:000$000 parn a factu ra de uma ponto 
sobre o ri u Tijuco ou estratla que de 
S. José vae para n mun:cipio o.lu Rio 
V crJt~ tio Goyaz; re1·ogadru as dbpo-
aiçõe:~ orn c outra rto. 

S •la da , ses>õe•, 28 de Outubro de 
1~·~.-S. Ferra; . 

N. 8. 
E' o gm•or oo da p ovincia autnris.1olo 

a uuxilinr c .. m a qua~atia du 8:000$000 
u c. mara mun•Cri'al de Ca .. té pura 
cu o certo~ tle c3t rada1 o p .ute$ no re-
Sjlectivu rnuoicipio. ubt~rto o necussar io 
cre•lí 10. 

Sala da~ sessões, 28 de Out ob1·o de 
1882 -J. Luis, T da Motta. 

Encerrada a di·cu.sdo, é appruvado 
o pNjecto. 

Seguindu-se a di•cussdo dos adJiti· 
vos, ~1\0 t11oiOi appr .. va•lu~ 

T•·ans(e1·encia de (a;;endas. 
Entra em 2 • J iscuos4o u pruj~cto o. 

1 l:lt, qu.. transf .. re para o tlist ricto 
do Saut'Anua <la Hambuhl a~ fazendas 
<lo Jvaquim Teixe1ra t.la Carvulho e 
outros. 

Sao l idos e apo>iados os seg uio tes-
Additioos 

N I. 
Fica do~mcmbrado ti a comarca de 

San t .• UJrbura e annex 1du â du Riu tias 
Velbai O turmo do Caeté; r ii\'O"adas 
as dispo·ÍÇÕ<!s em c nt ra riu 0 

~al:l da s~ssõu~ . 28 ~u Outubro de 
1:$8-l.-Drumoncl. 

N 2. 
Fica t ran$feritla do município do Pom-

ba f'a ra u du Rio Nuvo a fregut~7.1a do 
Guarany; revogadas as díspo~íçc'les em 
contrario. 

S. R - Sala das ses>ÕJ~. 28 de Outubro 
de l&s2. - Drumond, Mtranda Rlbetr·o. 

N 3. 
Art. F1ca pertAncondo ao munlclpio 

do S. Sebasthlo do Paralso, de$membrada 
do de Passos, a frrgu~zia de Santa Rita 
do Cassia : rev ~gat.la~ as dt$posiçil~s em 
cont.rario. 

S. R - Sala tias seS$c'les. 28 de Outuhro 
de 1882. - Drumom/, Claudio .Duun .:. 

N. 4. 
F ie& revoaada a lei o. 2673, de 80 dt 



Novembro do 1880, on parte que mandou 
perten~r ao munici11io de S Oon.<alo do 
8apucahy a fr~gU1!7.ia de San la Ri te da 
Boa Vb\>1; fiC!IDIIIIi porem, CODSea·vatla a 
denominaçao de Santa Rita do Sapucaby, 
que lhe fui dada em vir tutle da mesma 
lei. Revogam-so a~ dlsposações em con-
trario. 

Sala das se•sõe.,, 28 .te Outubro de 
188~.-Drumond, Miranda lt<belro. 

Encerr1ula a lii~Cu~sau, H.:a a votação 
ad iaola, ~or f~tlla ole DUtndro lHgal. 

O Sr. Jusé Ru/l•&O off~rece a rll•lacção 
final du~ pruj.,,;tu~ ns a~. ::14a. 109, 147, 
16l!. 169, 170. 171, <!OI. 249, ~' , 3..9, rteste 
anno. e n. 199 de 11179 ; e para a. • UIS-
cu.<~il•J o de n. 252. - Pai a a ordem dus 
trabalhos. 

Sundo dada a hora, o Sr. prPsid'3ote 
designa a ordem do dia SPguinte e le-
van ta a sessil11. --
9.• SES"ÁO EXTRAORDINARIA E~i 

.29 UE OUTUI3lt0 IJE 181!2. 
PRESIOBNCIA oo ~R BARÃO os CoRO• 

MANOEL. 

SUMMAIUO:-Parecero• - 1"h·dtm do tlin.-
Rodacç<lot llnaoo.- AII.tl r•çlo do regimon-
to.- Diecuraoe dos Sra. H. Sules, Barlu do 
Coromaodol o X. da Veiga. 
A', 8 horas da uo UI, fPita a chama-

da achã·•·S•I pre>eute~ 28 Srs. d ·puaa-
rlus, faltnnd•o c•om p•orlicopaç:\o ~~~ Srs. 
A do Amaral, F. N .varro. V. Café, 
Bia< F,orle<, e sem tol la os ::irs G. Pun-
na, S .nta C cilia, Rocha Franco, M. 
Ful;eencio e C. ::ienu. 

A b•·e se a ses~ao. 
E' I ida e a ppro1•ada a nela da anle-

cerlente. 
Na,, havenrlo expgcliPn'.e, ootra-se na 

hora ole np• e•Antuçâo de pa rcceres. 
O Sr Lemo•. por parte da cumm · ~

sllo e~pecial. • ·IT~reco o s guinle.-
P arecer n 65. 

A commts•d • de le .~ n-1·• sancc inna-
das. á 4 Utl foi po·esent•• a p1 Oi•o~içâo n. 
21MB, ~ue olivi•le 0111 •luus loul"s o~ ta· 
bcll aonatu~ ria pt'uvinc:a, nos termos 
onde actualmento silu exer cidos por 
um só : 

Cunsideranrlo que, em regra, tocl ns 
os mun:copoos devem ter dous tabel-
li&es, tentlo -~e em vish. não o interes-
so dus serven tuario~ du• respo..:ti vus 
offi~j, .,, mas .,m, o interesse geo a\ ; 

Coosi1orn nclo que, se termos h a de 
um só tauulliã•o, t«m siri o e -t • excep-
ção prejurllcialno s;,rviçu pu bloco, ma· 
x i me act u~olrneute com o•s lra b &I h os dos 
ali~tamenlo• Pieitora1 e militar, curo 
os ,:erviçus ri ·• juoy . d'! itJqu .. rit.os po• 
Hciaes, proce;sos civois e cramioaes, 

alem de outros, v ido como o officio do 
csc•·avdo é annexo ao de tabellibOi 

Constdorando que um •Ó tabellião 
na.o puole, por pequ~no que seja o termo, 
duseoupeuhd r sa tisfacturaarneote todos 
aqucllcs s rv• ço~ e que a exiguidade 
do• Jl• oventos uão é motivo purà que 
soffra o ont~re>se pu blaco; 

Julga irnproCI!duuws as rasões de uào 
sanc,.:llo e é de p~rllc"r qu., a pro\)osi-
l(âo n. 2i188 seJa approvMa por dois 
terços de votos. 

S .la olas cuorw1is~õe~. 29 de Outubro 
dd 1ll82.- .lf. J . de Lemos, .DrurMrni, 
H. :Sales. 

Par.. u ordem olu~ trabalhos. 
O Sr. José Ru{i110, pu r· p<,!rte da de 

rcd .• cçAo, ulf.,r.Nu r.,.ug~olo~ para 3 • 
d.s~u~ •Q os projec tus fls. 251, 162 
e 288. 

Pard a ordem d1.1s o raba\bo.1 . 
O Sr . .1/irunúa Ribeiro pele que 

sejãoo no.ue •dus dou• UhliObi\·S p .• ra 
comrolct .. rern a COIOIIIi·sao tle Jl•>du. t!S, 
I' Í~l·• achardm-su nu•.,IJIG.i uS :).s. G. 
P .. una ., Bias Fur .es. S Lo> Q:J.o .e .• d<J~ 
os Sr•. L .... u .• rdo e L uno• para a reft1~ 
n ·la c0m1111ssao, ll b ' '" a•s•m o Sr. 
~1duo.,l Fuu,;t n., para sub,;totuir o Sr. 
B a" 1-'un .. ~ n • comm.ssllo "'l";coa1 de 
luis udo •an.:c on ,.la .. 

O S•·. J o.,é Rufi.•o ofFere~ mais 
pard 2. • •hscus-.!U o a !o lotJVO n. 61 
>tlpara•lo d., p ujuct • n 1~. 

Para a ur··l··m ' '"' tntlJalhus. 
O .St· Lemos. pur p ortu da com mis-

são de po•lc.Ns, off,,. uce tour~ 2 • di -· 
CUS<ll.IHS prt~uc.os IIS 3~, 33l d iH~. 

Pdra a or•le .u tlus trlllialuo •. 
ORDEM DO DIA. 

Redacções {iMes. 
São app~'•••••ho~ as o\.o.< prOjPctos-ns. 

32~. iH~. 1 0~. 167, 168. 16.J, 17•1, 171, 
201, 249, 2&ll. aall; e 199 de llS711. 

(O ~·. /Jardo de Coro.flandel d~ix.a 
a cadeira da presul.,n.:aa, <JUB é occu· 
paJa pelo Sr. vic.:e pt·e·ideuta). 

A Ue1·ação do reg1mento. 
Oontiuu~t a i • discu :l:>llo do projecto 

n. 21:10, quo 11ltera a lgumas disposi-
ções do regimento in terno. 

Silo appruva•lo$ os dtfFolrentes arts. 
do prUJilcto~, cuja dtscu.ss&o ~e achava 
eucerruda. 

Coutroua a discus•ão dus adrlitavos. 
E' llolu, '' p•1•ada e entra conjunc•a-

ffidnt .. em d&·cUi~âu a ~eguinte
Em~nda a, ad,lttivo n. 3 do prtJ· 

j ·C lO O 290. 
Pa a·a suppressllo de q ualquer fre-

guezin, ser!\ necessa~ia previa au.li~~ 



c· a ,11 di ,cosa nó á que pcrtencil.r a 
me~ma.-S. lt . 

Sul.a:d,as s~ssões, 29 Lia Outubro de 
1~.-.\1. Fau~tino. 
_p S r. H e n•·iqu e 8 alea:-
(~tlo . tem•>~ '' ~~~o •li•cul·:so ). 

O 8,-. D ar i\ o de Coa·on~nndel : 
-Sr. pràsul~ntl!, Slntu VI'Ofuuuauumte 
ter o1e divergir uo lllBU 11lu:strado cul-
lega, que acaba de t'allar. Em wda~ as 
questõdk que se .~êm ven~1Jado nesta 
casa, ~u tenho tulo sempre o prazer 
da acompac.h ••· o uubra d\lputaJo; mas 
hoje ·s. 'Exc. ha de permittir 11ue. ou 
faça uma 'exc·:pçtlo a ~·a r('gra e pro-
cu r e rus)Jontl"r os a r·gu mt<~l w:s com que 
impugnou o prnji!Clu que se oliscute. 

Devu, porem, ante:~ •te tudo tomar 
em cunsjde'nçao urila observação tlo 
meu i llu~tre ' coiiega, feita no começo 
rio· ~eu di seu rso. 

D1sse :i. J.;xc. qne muiw aoluuráva-so 
de que um projt~cto táo lrnpur·t .. ott~, 
que 1a j ug.1r ·eotu as facuiJaJes e at-
tribuoçõtJ:s aios membros da ass~m~iea 
provincial, fosse apresentaolo á ulttma 
hora .•. ·o ~r. H . Sales:-ritlo disse isso, V. 
Eic. nAu me perc..beo. u Sr. Barilo de Coromandel ... q uao·IIJ 
os espl ritos ja se acha vão ~;xtreinau~t•r.
te fàtigados. O nobre del'utauo uàu tem 
nis&o. 

Sr. presiJe ole, e_ste pr9jecto fui apre-
s.en ta do h a ' ru ui to tem jÍO. wuos os aild I-
\! vos e emendas .a alie. offt~rcciuos fo-
rtlo itnprcs~os e oJ;stnbutdus com a pre-
ci~R anl•;cedenc1a. 

Ha muitos dias que está submetltdo 
à :.!. • discu.;sao e ha mui.tus d1as que 
i:stá se udiaodo a sua vutaç4o. 
É~te raéto rlao deixa de causar-me 

eli.tran heia, porq uo, •J U proposi talmente 
ou ~or· acaso, sempre qu11 sa tr·atll úe 
votar o J.lrr•j~tu, não h11 rnais nutllero 
I• IPI na casa. Esta ·é a rasào purq uo 
a ~ua discus&ao .se tem den.urado tauto. 

Nào h lJ UVtJ. portanto, flllla da com-
missão de policia quando ' apresentou o 
Pt:!ljecto, nem da mt~~a. '}uaolo ao anda· 
m~ntu do mesmo. A. casa, de alguma 
s.irttl, tem culpa, s~ ai nua b~>j e etle se 
llcha em 2.• d1scussao. 

Tendo' sido im'pressos e di,tribuhlos 
ha rnuito:1 dias t11dos os additivo:<, o~ 
nobres deputados tiveráo o tempo ne-
cessari•• para fazerem. urn estudo mui-
to accurado da mataria. 

O St·. H. Sales: - Mas V Exc. ~abe 
que, quan•lu o deputado n<lo es à na 
casa na hora da d1strtiJU:çáu de ulgu10 
iu.pres ·u, uào 11 t't:l t:<~bt! rnai~ Fo1 o que 
se deo e>•mm' g" e cuon ul;;uu• cullt.,gas. 

O Sr. B·trào de Coro;nandel:-La-
mento quo is to se d esse com o nobre 
d··t ut.ado, mas (J que ê verdade é !lue 

bouvo.a •list.-;bulçrto e !la sêcrêlarin 
aitllll\ se encontrao uxemplares , de quo 
os nobres deputado~ sé puduJ'Hin 1 r ..t -
ver, se quczessom estuJ .. r e d:scultr o 
proj~do. 

Nao ha, portanto. r:tsao de <}ueixa, 
po1s u~ nobt·w depu tad•IS poolem e de-
vom est~tr habll i toulo~ para uu trarem 
em uma di3cu~silo ~mpla o rtftdcttda da 
mat11ria. 

D•s•e o nobre deputadu que o pNje-
cto cercêa as altribuiçõe$ dos merobrus 
d·a assemblea pruviuciul. 

E' verda.le 11ue, estabt~lecendo reg ras 
vara lt adopçAu olu certas mEI·Iidas, o 
pr .. juclo curta do alguma furma essa 
atnpla l• oord;ulu tle l.•gislar se a esmo, 
su tu prccet tu, Sl:lm a prect~à rdlo~xao 
sobre m~d :das de estuth tica. 

U Sr. H Sules:-0 CJrrectivo para 
os ucL· s ate uma assembloa ostá na~ as-
sembleas fu tura~. 

O .Sr. Burào de eo,·omandel:-Ora, 
o e&tabel~citlleuto de regras e nurmas 
pal'U os uoeuobrus da as~emb!ea o .>,er-
var~m na apresentaQtln e ad"l'çtlu des-
sas mudidas lmp .. rtuo·á o cerc.,ameuto 
de, ~uas attribuiçõ.·s' Por vontura, fica 
o deputado iuhobtdo do cr ea r rr~guuzo a:l 
e utuu ictpt .. d Nao, Sr. I'' e:<tdeut~, não 
ha tul com:~11meuto, nrlo ha ta l impos-
sibilidade; apeuas exige -se cet tos pre• 
c~ t l·Js, t:l:l r' t • > gllo·antius para q ue n,,o se 
cr~em m!ld das qut~ vao ptt rtorbar a paz 
e a urJutU UI< p• uvlo•cia, po oduzwdo 
uma couopltJta re,·oluc;l.lu, corno sue 
acoo•lecor todos os ann·•s. I-to não é 
cer~:~:~ur as attr, buu;:õcs dos membro; 
da as,emblea pro,••nctal. ... 

O Sr. X. da Veiga:-&:' regular o 
ex••rc ~: to ·l~llas. 

O Sr Ba,·ào de Coromonclel . .. sem 
duv od~ , é r<guiar o uXtll'Ctctu d~s~as nt· 
tribui~,:ões. 

O St·. H Sales:-E' cercear comple-
tarueuk. 

O g, .. B arão de Co,·omanàel:-E 
tantu é a,;sim, qua no r -·gimeuto que 
actualm.,ule vigora existe on rneditla:~ 
~inda ruais reslrictivas do que aquel· 
lus que eu peço no meu pn•jo.: to para 
a creaça.o de (regue.zias; e nunca se 
dis e aquo que este regomJtJHO é restri-
ctivo das attrib:tiçõe~ dus ruembrus .da 
assl!mblca. 

O ::i1·. J . Lu iz:- E· quo nllo tem shlc1 
observado. 

O $1·. Barão ele Co1·omanclel:-N~o 
t m s tdu ubsarvaoiu, tl tz o IIOL•rtJ d~pn 
tadu ; s•·rú um def.,, t > d·• dtrcCif·'" dus 
nn&SJ~ t rabu lbos. será urn erro tJ Uu te-
ml/s com'mettido, porque, desde que ha 



uma lei o 1uto O$lâ revnga•la, Jeve 4tlla 
ser cu'mpriola e rupoitclda'. (Apoiados 
da miMria) 

O Sr. D,'-ú'ii~OIIâ: -0 que á preciso á 
re~p~itar-se " ltl tCI>tl•Y•L ·~o .. doputa•lu. 

O Sr. Bart%o de Coronianúel:-~u 
vou li! r o 1f& , t 11 t da cuusult.!aç.!O do 
roglmotJto actual. 

c 9• pro•jecto~ ou req ueriment'ls, que 
lo~em llpfe~euta•lu' ptu a creaçJo lio J?a· 

h ' .. • 1. d ll •• • ' roc :lis, . era<> uase .. o~ nos segututo~ 
dal 8$ '! " ' 

c I. • No mappa e•tatistico dll po· 
pulaçao, e •tltt.o•lo o oumAro úo 8 1oil 
almMS, ~eon o qual uenhuma :será ele-
...a.lá â à~ uulla .:ateg .. rta » . 

No ti! i, .S: s ,quu Ollt <l rt~gt•oento ox:go 
o ourrler)i de 8 moi alma:s. ouao lo eu, . •• ~ .,....,. 11 uo meu prnJ9Cto, apenas eX•Ju 4 !IH 1 e 
o no~rt1 d··put .. do, o $r. :X::, 'll'a' VoJiga, 
DO setl a~Jd tÍ Vn, ·peéfe 5 mil, DUIUilt O 
mu1to ma•• r ··•luziJo. ' ' 

c 2• N<> Ja p11rochia ou par.x:ltias 
que bou •erem d11 aulfrer de.membra -
çOa•. I 

c 3.• Na in forma~Ao da camara 
munietpal re~pdctiva, . sob~e a rí~ce~si
d•tdtl da creaçAo da p •• roeh.a e sua1 
divisas. • 

c 4. • No atte3tarlo do Ordinario tia 
dioce<e ã que pertencer o territurto 
quo se pntt• odt~ r de vá r à ft t'gu··ti&, 
Sttl.lro a utl ll·l11de •le tal crttbçàu pt~lo 
la I•• espintual , acumpanhutltl dli lnfor-
maÇ4o da p o~· .. chill re~p •c ti v a &. " 

6 1Sr. Menelw:-Nilo é, porta nto, 
uma medi·l-• ••ov11. 

O Sr Barão d1 Coromandel:- P.or 
consegutD t, . o projtJcto náo contem uma 
mellrd11 nova; contem. pelo coutro.rto, 
alltvio dê rcstricçáo. 

O po·uJOcto tlâ ma" f a cu t.iude e. o de· 
putuolo para cr•;nr Cre~uezms do <til<~ 
o regimento em Y•g •r. 

N.10 pode, p tr tuut '• o meu projocto 
ne•t•• parte :ser euudutnnn•lo. 

Qna utn à creaçdo de um mun eipio, 
o ooore deputado oao conolemoou •le· 
tertntDarlameute um ou outro ar t., f~t l
lou em these, em geral; e portanto 
eu me lí:::ti tarei te.mb 1m a di~culir a 
mataria em geral. 

C.omo ~abets, o additivo ofl'erllcitlo 
pelo1 nobre deput;~du o Sr. X. da V e ga 
contem 11111lerta mui t u mais rPst deu v a 
do que '·' pr ..jo•ct" quo a commissllo de 
pol1cia leve a houra de nprei!on ut r, 

Do! aecut•lo com o hnor11d·• devutll•lu, 
o Sr . Drum·ootl , f•11 mulou >O etuenda;~, 
que S. Ezc , na uhiona ses,Ao em quo 
tiO dhcut.o a~ta mataria, muito b~:m 
Jus, itlco \1. 

tU I. 
• 

O Sr· MeMlio;- Apoiado . • 
O $r . .Bar~ de ,.CorMJPrulel: -

Emuudll~ ~Uil eu a:eeitu todas, ,e .,que 
fardo de:~appurocur os'· oscrupu lo~ d.os 
hunra~u:~ Ut flllibrus da as•umbloq, que 
julgt\Ú que o mo,, p•··•jeeto v~e eercéar 
ano i~utçõ .s d., • .!eputad"~ provlneíaos. 

O :;r. i\! e~~eho:-Ap"1J1dn . • 
O Sr. &mio de Coromallàl'l:-Aeei-

tas a~ Otllttuolas do Sr. I> rum o 1,. o 
addi~tvo du Sr . .X. tia 'V o~tga •torna-se 
perf~ita'mJnte lld-m:ssivul; ultl U•'& e1n 
uma ptir te, em qult •I•St:o rd., do Sr. P~u
moo•l. é Ó tjOIUtlu l dLSIÍOSiçll:Í quÚ po O· 
hibe à u•:<eoublea proviucial l<~lt:l!r ~o· 
nboJCt1081lW dtl IDO'Iiol&.1 ae iÔte res~e 
iudJVi~uul du 2.• mt:z de se:ISllo, em .di· 
auto · ' 
N~ta parto o lo coacol.l !!l com os no-

bres depuludus. 
O Sr. Drumonâ:-Sinto muitit. 1 

O Sr. B•trt%o ele Coromarnfel:- Ed-
tendu que dt~ve llC:Ilr a o~s-OmbiJà com 
8 facu f,Jadtl d!t CUrar o le~t~S tneoliilas, 
não se lhe maoca n lo pra u; purque" o 
j:untr•~Jo ~o'" m~~~~~o cru.ar-nt•~ 11etu~
raowos e, ul.ttu .J.i.:l;j .. , , utlo tio~ de •er 
um c~rcaonent•o de Do5.'llill Mttribui~tOOs 
Dil• ta 1•1il1e. ' 

Ha ilto tJutro 'a rtigo, qull trah lle 
•ilir pro:rl'ruucia á dtacu~Nto das pro• 
pustnl de eathare.s mut\ICIJli.O~ • ol>Í'e 
qualquer uutr11 tn•tleriu. ,', ' 

~ .. •ta pnr t • u muu culfege., o ~,Sr. 
Dr umun•l. · O't~I'OC.IlU um 1 tiiD•IIt•la jjup-
pr..s. in e crdu qull o Sr. X .!ti Vuiga 
act~t ta-a 

Nao Mdtnitto e-te ar t·go do atldirivo 
do Sr. X da V ego, Sr. presilieote, 
p•trqua cum1•rcheude a C1ilm qt.e b'..Yeria 
um gravts·hnu incoovent .. ntu em t'aL 
prefllrencia; p·>lluollol t~elíut·u!er que ~e
Ja p•·~>jutl tcad.. a d scus•Ao da:s leis 
a uuuas, o que d11 m .• mtira al~uma a 
as -etob l~~a deve conS»utir . 

O Sr. X. da Vetga :-E' só numa. · 
p~<rte da or.l ~m •lo dtli. 

O g,. B.m'lo de Coromanàel:'-Més-
mo IISSim, eu uao eoncortlo, atá prlrquo 
o o meu proj •cto existe uma dispo3i~o 
r~lativa A di.cussão do postura~ 1\)~rii
copaHS. 

Quanf!o o Sr. Dru111ood fallnu a pri-
merra v~:z S•obru e.t 1 m11teria, Sr. pre-
siolt~nto, c~nsurou extrHO• diuarinm~nte 
8•8:1 .!o•tlu, iy40, tltZ\!Uolo qúé tles~'urle 
o 111 l'·"htro 11~ I'O~tut1ns >Or C!lnVeuoetl.-
ltltnouto tli>cot1rlas, e quu S. Ex.:. •lo-
seja\'& que ella-~ P'-lN~a-<4em pur t ros 
d:scu~· Õtl~ . Co·ofor me preceitua o· re-
gunen\1• vtgout.u._ -, 

Era osla aopioi l o clu oubre dep~ia·1o1 



opiuilb qu J cu ·c;,mputUho in toium. 
'om ubsolu~·. porqu•J na .. d~: vemo~ du~-

. prezar us nos · as 111unicipalulude>; do-
vemo! , p<~lo contruriu, J•rocurar eer-
cal·a~ •I e 10 l'l o prestigio. raz sr c .m 
qutl ella· >ir vl1•• ·l e de le1s ~abia•. 

Ma$, pergunto: pref<~rirà u uubre tle-
putatlu que as fi \l•turas muoicipaes 3Pjão 
d11cuti•las como o Mlu aoLualmeotu ~ 
Quan'-~ post uras municipaes um dia 
de~Les nao upprova mos aqui. ~em ao me-
Dos u luiLIII'I\ tlu r<'gimeuto ~(Apoiados). 
E' esltJ o •Y• t .. rna torefurivel Y 

NAu, Sra .• is to é que é menospresar as 
camaras. lstu ê que á não a tten•lur n 
3eus tegitimos lhteresses. 

A cautela que oo tt,mei. sujeitando 
esses pr<>jectos ftO exame das du•" CI•ID· 
mlstéidd de pr(lpost.as, exame que deve 
ser folitn fura das hur11s •le sesta o. flu ;\ 
com que 1<1~0 e qualquur erro, que t•or 
ventura poua vir iDd~ritlo n11s Jll'sturaP, 
seja wrrlgulu pelas emen.Jas d~~ com· 
ml~sõds, urnun lu que depois virão va•-
sar pelo ca.Jinh·• L111s discus~õ·~ regi-
men ta ed, pelo exame de todos collcctl-
vamonte ·o nAo tomando muito tempo á 
a.~~eroblea . As camaras, estou certo. fl-
carAo mul to melhor servidas de postu-
ra s. 

Portan to. se ou en tendo qae as posto· 
ras munlclpaes CÜ!t'em ser dJscu t 1das po· 
raote as cumnus: Oes, fora das horas de 
aessAo, ue.u po~sõ admitti r esta art do 
addlti vo do nobre deputado. que dà pre-
ferAncia a cs>a di~cus~ao sobre qualquer 
ou tra. 

F ditas es M consiileraçõ s sobre o ad-
cli t lvo do nubre deputatlo o .3 r . X. lia 
Velg ' • t u decla ro que o aceito quasl 
tol.lo. mas com as em~ndas d1• Sr. Uru-
mond, e naqueii«)B vunto~ em quo o meu 
adtlitivo for meno~ re~tricto darei pre-
fdrencia a este, ~orq uo eu tambein ~ou 
liberal o nao quero, por Ctorma alguma, 
c~rc~ar as attrlbulçõt)< dos ru emhros du 
assemblea prOVIDCial ; quero simvles-
mento estabelecer as normas de vroco· 
der. r~gular esta nossa faculdade, an m 
de que. aproveitando melhor o tempo, 
;>Os&a mos curar de interesses n•ais ele-
vados da proviocia e nAo nos occupe-
mos tanto com essas questiuoculas de 
dlv1sas, do alte rações na e~tatis tic" , que 
t razem sem11re o vuvo alarmado. 

O Sr. Moret :solm:-E são muito 
odiosas. 

U S•·· 8at·4.o ele Co•·omandel- Jui ta· 
mento. 

O S1·. l l Snles: - O aclo ad.liciootll 
dllu á• a.s~mblea• prov111ciaes a u lL rl-
bu u;a: • da legi$larem sobre cstati~tica. 

O S1·. Ba111.0 de Coromat&del:-E a 
aesemblea nào fica pri vatla. 

O Sr. H. Sales:- Si pa~sar o add iti· 
\if·•, tó a Cl'm•nissao de e~tatistica po· 

• 

e 
dera np rcseolnr projectos H bro sse 
aeumpto . 

O Sr. BarU.o de Coro1114nde./:- Esse 
pont<• ju e. tã ~meudado. 

O Sr. H. Sales:- Si a inda nAo fui 
votarlo, rumo e-tà .-mendud .. f Nao ser 
se a lg u m del'u L11du ja p1 omet teu votar 
pela lliDOt:da. 

O Sr. Ha•·ao de eo,·omancle/:-Mus 
o Uoldl ti Yll do O• Jbi'C dOjJUI.utlu u sr: V ui· 
ga nau po.le s~r ucetto eem as omoodns 
du Sr. Druu:ond. 

O Sr. X. da Veiga:- Aemerula nes· 
te ca·u é acerta uoica m .. oto~ cumu um& 
cuudesceod .. ocia,ruus' & verdt~detrll diJU• 
trina á a q ue se contem no adolitivo. 
(Na • apoiado do SI\ Drumond). 

O Sr. H . Sales: ....:o dupuLado duve 
ter a lnic at iva. 

O Sr. Drumoncl:-!Je aecordo com 
o ac l.oo a<l.licioual. 

O Sr. Ba,do de Coromandel:-So u 
n ~bro devut11do t1 v esse cstuoladu as 
01uentlns que o Sr. Drumond offdrecco 
ao · adtliliY• s, se couvouceri <~ de que as 
a ttrlbu çõe~ da a . semblea o9.o sorllo 
cijrc11tln. ~m C•>U·ll alguma. 

O ::ir. H Sa/es:- Mas quem me ga-
rante a pns·ag .. on dessas .. men•lu~t 

V Sr. Barão de Coromat1del:-Eu 
n.lo pilssu g .. rau t i r; mu o D•·bre de-
pu tado "(lpt>Z·SII in limine a tudu, n:lo 
luz n mini ma c ,nccs-an 

Pois, Srs., eu, que sou liberal , 
~.;via ~e vir propor aqu1 a cx t1ocçao 
•.as •L1rtbu1ções da ass~mblea pr·ovil.• 
cial f P u r certo que niuguem me f111 à 
a inju. tiçn du acred1tal-u. 

O S1·. H . Sales:-Mas V. Exc. baole 
cvnvir em que, •e pa•sa r o ud•liiiVO 

I . ' tu qua. e-ta, embaraça u ex~rcicro tios 
dire1 l11S do< ·l~p u' lo<iu•. 

O S1·. Barão ele Coromandel:-Por 
curw; o udtl t• v .. d .. v .. s~ r I! DI • odado. 

S11 d1~oe t.ombem quo ullu dev1a mos 
solkitar o plac~t do b:svc• diocesano . • 

O Sr. H. Sales:- Re6ro me ao dos 
parocbo~. 

O Sr. Ba1·ão de Coromatldel:- Quan-
to a Isso, ha emenda do Sr. Drumond 
eupp• imiodo. ' 

O .St·. X . da Veiga:-0 resultatlo é 
o mdsmo, co ruo P' u\ ur ... i. 

O St•. Bardo de Curomandcl -M 18 
qua ut11 au plu.:ei d,r b1 ·po di UCO>IIIlO, 
p• rguuto: de que ~or·vi à a a~~tHul>laa 
el~ 1·a•· uma po vua~,:.1o q ua rquor li rre-
guezia , ~o e>La n~n ubtt ver u pl<tc .. t 1 

O :i1' H fales:-r\e~te ponto ~sin mos 
de accordo. 

O S1· Oarilo dt Cvromandet: - Em 
outros tempos, bem me lembro, nunca. 



se v otóu aqui uma fraguezln. sem a au-
o.llenci.l pr<~VHI llol Or olnarid, sem pe-
rllr·•o o ~ou placet. o o·nussu regunen-
to ja exlg J e~l.a'l rormali olade~. que sao 
mutt • n<~Co~!JS&ri~. por.que eu VOJO por 
ahl 1nuotaK fregut~r.la.s, creadllll pela M· 
semblea (lruvouuml, por m que lltOdll 
ull.o e•tAu proviJa~. pôrqu& o Sr. Btdpu 
m!.o lbt1:1 C•JOCd•ltlu o seu IJ(ll-;et. 

O Sr. Drumoml. - Pur f11lta de padres. a Sr. O. :>utes:-~11• eu n!l., cornb •to 
o auolieocla do bo•po, culobato a dos 
parucbos. 

u St·. Bao•4o de Coro'mandel:-Qoaoto 
á omoulla du ::ir M. lo'au•uuu, ac;..oto·a, 
porquo, as•un como qu~ru lluutur a r ... 
cuhJ,.,Ie de lo go•l!lr »ubro a crll .. çtlu du 
fr~gu .. lla- e ulunociplo•. quero wuubuou 
qu" dO .loffi.:ultd UID poUCO a SUPIII'tl:l· 
solo de ~I'I)Cbla.:l . l).,ve, pOid, a t•Uh:Oola 
ser a c .. i ut(nào upoludo tlu ::il' Drui,lund). 

O:;,., H . Sul~s -lf eotr•g.u· a uttrt· 
buoçl\n lla ''"~~wblea pruv1ucoal a JS pa-
rocbos olol $ frego"ZIII~. 

O :'r Dru,1oncJ:- Eo combato n 
eme1tda do Sr. ~I. Fuuslinu, por ser anti· 
hbllr,,l. 

O :-r. Barllo de Cott-omandei:-A 
em .. ndu nau r .• lb. elll paruchr.s, dz qut!, 
pl\o a a >U p(Jres•!ll da qoai~Utl~ fr.,gu~
zia s,rà UdCO!ISUI'IIl 8 aU<hUIICI8 preVIa 
do :n ,,co<anol, e p .. rtauto está muito no 
caso do . or aCilita. . 

Sr pro-io.l~o t.,, não p •sso ser rua1s 
mit.UCÍ<IS'J na o.iuf\IZ!I d!J (lt OJ UCtO, porqu~ 
a impuguaçAu d·• uubrll •leputudo f.,l 
f~ita u111 termos geraes, em th0$6f o .n>\0 
snbun·lu ou quaes o~ ponlu3 q~e :>. b:x~. 
conoh:mnu, esoou ipso facto uuposs1b1· 
liudo de lliKcutll·os. Ne,tas Clrcum· 
atancia~, nuda mais tenho a d11.tor em 
r.. vor du pr.oje.:to. 

o &r- Xuvier dn ' ' clgn: 
(~ao te1uos o s~o discurso). 

o l!t•·· l 'l e n ••iquc @ilnles: 
(ld,·m). 

A oll$1lU• ão fica a•liacla pela hora. o St•, Presidente dtll11 goa a ordem 
do dia seguinte e levanta a so.st\o. --
62.• SE::i~ÃO ORDINARIA E~l 30 DE 

OUTUBIW lJE l !SI!2. 
PRI>SIDBNCl.!. DO SR. L&loiO~ {VlCB·PRE· 

SIDENTB). 
SU~IMARIO.-P•~•co r••·- t .• fX!:rle du ordtm 

do dw .-l'rupoa~çh do .. occoooa~a.-Or: 
ÇIUUUD\0 prOVIUCidl. lJt&CUriUi l iQI !)ri, JuiU 
Luiz. Uruuwn <l, T. da Mutt.. o .)..amua. 
,.. ' 1 "• ••<rle c.l<t ordem do dou.- Or-
~tuouuM .-~ · ,.. .... 
(aaueo t\1 tDUUICip•l. Eu.tuDd~&a. 
A's li hora• 0 41> mouuLo~ da manha, 

fait .. U .:hdlllll•la, a ll<LH•Stl po·•·S •Ol<l~ 30 
Srs. olu~ut .,,09, fa ltan•l" com I '~' t lcl-

aç.;o 0 , :)r;. A. do Amao ai , [•. Na-
~arro, v, CaCe, Bías Fortes, e aem ellt. 

os Sr;. O. P.mua, S'~ta Cécilia e R J• 
chu F ranco. -

Abro se à sosslt•>. . 
E' lidd e approvad~ a neta da ante• 

cedunto. ' 
Nt\o h:~. experlieilto. 

Pareceres. • 
O Sr. D''"moncJ, (Jil r parte da cnm· 

' mi~;ill) e-~pecial, oolfereçe os segulbtes. 
N. ue.- ~ 

A cnmmis•llo ésl'u~lal de leiaMt> sanc-
cion.trlao~, á qu~ f•H pre,;.,u t1l a prop<••i-
t,:ào n•. OOJ I. á qut~IJ pr ... •l•L·nte ueguu 
saucça.,,, por e~tt1J. IdtJI -a pruju•ilcial aos 
111~11 • íU•Il:Í oi O jlll'fOr 

CuD•Id•·Uoo•lu que a me•mn êon!!8gra 
a trlinifur· IICI& tle u'ID<l fsz.,od& dt! Ulll& 
!r~guezia (tara ••ll toat; ' 

litou>iolo·r.a n·IO •IUD ll me·ltdot fni auli-
citud,, po·l•l ~1'"1" i••t•u 1ud.a fb%ouda p9!• 
su.t a ouai• h obl111a•la p r a c.JUhi!Cdr a 
cnn ve1uenc1a de ~ .. u. comruutlos e mte-
reases; • 
~·u·ideroo lo que b peticionari·• so 

aeba, ha un:Z1l3, qu .lofi.: ... lo jurado no 
mulii.:rpto ti., .\lal·uldlla; lt quli tlerteuce 
a f1uguetia p tra otule :se tr .. úfer~o sua 
raz•-:ntl (•; 

C<JuSi•le ranrlo.fiott lmente, que ,e pro-
vou ter si•lo ell .. a ll<tarl" eleitor no 
mnuici p o ole Manauua; 'de patecer, 
que a ass~mbh:a nau se cunflor me cum 
a opiuillu tio pr8lliJuote e stuiCCIODO por 
c!uU$ terços, na funo.. do ac to addicto-
nal , a me•ma prnpo•iç!o. 

Sala dM cooumli:!Õ..IS, 30 do Outubro 
du 18l!2.-M FuusliM, M.J . .únios, 
H . Sales T.da Motta, Drumoncl(veo-
c.tlu. 

N. 67. 
A commi~sllo d., le1s olo sa.ncciooa-

dns à que fui presoutu a vr·•p!illoÇáu o. 
2990, que autonsa o presid,wte da 
pr .. vincoa a muu•lar subooa!tW,r a exa-
1110 dua ooat .. ruu accrese1das pelo re• 
gul111ueulu n 84 a ~rofésJiUra !ilulloiá 
da c1daole do Calda~, D. Frauc1sca Ho-
ooria dJs Ro;is, examinadas as ra~ões 
de nao snoc, ll•l, e-

C msiJerando quo a rererida prores· 
sura, lllll docuuouul.us que apresentou, 
prov,•u ,1uo ollo ~dot v.ajar, sorn pe-
n g•• •lo :~ua llXI•toucta; . . 

C.ousi•lerando quo fot pnr tst<> mos· 
mo quo se aolu!•IOU nquell,t pro• pnsic;tlo 
•lo , q•ll•laolo, para quu nau >0 8acro8-
IJUUI II •lrreihJS da pessoa a quem se 
r .. r ... e; 

E' do~ pMecer quo sej•t a p• opnsi· 
ç:\u n. ~9./0 ~ubme ttoda ll ths.;u,•«o, 
atlm ole ser appr OV•I •Iu 1111 form,. tia lei , 

S&la das OtJIDmis~õus, ao de Ou.tubro 
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de 188~~./).rmnond,.M. Fawlino, .\1. 
J . ck7Ãmos(oericid6). H SaÚ$. 

1.• PAH.l'E 1H OltOE\1 DO DIA.. 
Proposição lido sancciotaaáa. 

Entra ern lli~cu 1du 11 é ~em deb:1te 
rujeitado o pureeur n. 65 sobre. 'a.pro-
posiçilu oao ~auc~:iuu'udl1 .~ 2988. 

Orçamento p,lo_r>incial. 
Entra e•u 8, • ,l,scuasl o o f.rojeeto o, 

Uá, éle orçarn'ento província • 
O 8.r • .JoãQ Lul~s-sr. pr~~i

de~~~ nAu t r~unia wmar parte ua 
d111CUssl.o do urçarn~taiO prv 'lincia l, e a 
raljio que ·actuavll um wou espin to 
p11ra asSim pruceder er a a COili!Cil'Dci .. 
~tue eu -tinlla, e teubp 111Dd:.., lia uuoba 
WCI&pllcidalle '(1140 ap9Uulus geraes), 
para envulver-me em .dull• t ' llu tarna 
p~u.gnatulle, dll tauta. impor~ucia, cOtuli 
este,. o e.obre =o quul Uzer4o-• uuvir 
de modo brilh .. ute ll a> t lllcws ,,raJurd9 
dNI& asssecablea, verdadeuos oraa-
muotttl da III&Stua. 

Meo ftm; puis, oito é .Jiacll i.r o or-
Q&IIIentu: paov~uqia l,. é 11pdnu, pr.ev~S• 
1ecepdO·D18· da,Jlm.phtulle qu;~ nos Pl!f• 
mltLe o, regi~~~ento .ne•la .dia.:u:ldo, du 
uma l igeira re~p ·Sta ao d s.:ur~u aqui 
prufo~rido pelo nobre deputudo, m"o 
c;urojl&llbuiru de · .dastricto, qua.Ddu se 
di.oul:a u jlrojectu do força . .publtca, 
e no q '!•1 S. ~xc. fez as 10al~ g. a ve$ 
e acer.bu accusaçdes a4o só au parti-
do liberal, . cumo a alguns d1stutçtu• ci· 
dtulllo~ re~aJeul4!s na ordalle de S. Jo4<~ 
d'.El-~ay. · · 

Coropl'l!!nmde V. Exc. , Sr. presiden-
te, que, ~e~!s d11 villlentu discur4o 
prouuu~:iat.lo pt:lll nobre duputadll, nilo 
me era licr'to, aem trahir o mandaiO 
que ÍIDIUerecídamenle IDO rui contiado 
(t141 apor~s) 41dlus meus amigo;, ~em 
( .. !lar mesm-1 ao cumprr monto de nrn 
dunr rigoro.o, C.Juservar·rue em srl .. n-
o.o, deixunJo ole vir a e t a tribuua op,. 
por um rurfl!al protestu As lloCI:UoaÇ<)es 
~ws. 1:: :r. c. 

Procurarei, Sr. presidente, reves-
tir-me da c .. lma necessar ia para des· 
etopeohar·me desse devor, que, eur-
coudo ~bre u meu' espil'ito immeusa 
torça, uiJ icemen te j ustiftca a minha 
pres~:u ~a hoje nesta t ribuna, da qual 
me apr uximo sempre tomadu de llca· 
nbarnuo lO e re.•p.,í to, purq ue cooheçv 
os perigos quo alia re.erva â lO•! O 
aquellu quu, com•1 ou, u4u tem babi-
li ta•,ôe· (não apuiudos) ... 

O Sr·. X . da Ve1ga:-V. Exc. tem 
muita.~ habilitações (apoiados). 

O Sr. J. Luü .... e rt!QUioiws para 
OÇ~Ut&l·&j f6r1( 118 &te' C1 U8 ae wr-

nau ainJ a maiores, quan lu 11s ora• 
J_.,r~. do:niu'!odos por s~ut.mentus par-
ullu.ra·ll, estaho;~lecem a discuuiu n 1 
ttlrc:.m • oJ (u;<o dJLS P-!r"l)nala.la)e~. 
N•lu· desejav~. Sr. prosrdente, envol-

ver mo om que~tüea de -ta ordem 
• • 

UIO~tn~· porque rua. deiDjlrO 111911 prupo-
•itu, llo,.Je que t •mei assento neda 
ca a, duJxar ~â ~ora, osq ue~:or ruo$ mO 
qua8$Qu'r re!lentimeotoj que purycn-
t u r a jlodea$8 ter adq uir •do ne~~as pe-
9ueuas lutas politic•s de tempos quo 
J& se CurAo, l'lll'a ~ó lembr:M"·•oe dus 
interu1111es .J.a m:nha provin~•a e espe-
cialruentu, . du dbtrrct , q u~ ~opu a 
honra de rel'r. seotar. 

1\le:u dr~:«J . Sr . • pr<sidente, eu ncre-
J ot •v a que depoi< da rcC •• rrna ela•t·•r.il 
n~o te rra.o IUuts l ugar es ·a~ •Jiscus õe11 
vt ·ltlnta~. que :!6 o~ervem pral'll irritar 
o& anunus e pateut~ar mai• uona voz: 

o ;j o 

US IDI:OIIVIIOI_"Dl&S e d.,feilj)s. do 1o01igo 
ayd tiiJr~a el~rtor .. l, sob cu;o regjmen 
o4p lyl, p ·r: certo o partr•lo ltlisral 
nqucl!u que mais se di~tinguio pela 
fraudo, pt~la violencia e ariJi trurleda· 
de, 9 s m g, P.urt11lo qHe o nobr.e ·de· 
pubdo, 11 quurp resp~,tuqo, represonta 
nest• cua. 

US!·· X . -~ V~iga .-Nao apoiado. 
O :sr. J . ~uu:-::jr. prcarJente, co· 

mi!Ç •rd vur d.-clarar que n4o aceito 
u l uta no lt~t•reno um qu 11 u nubre dcpu-
h.d·•ll collucuu, porque a i~so . se op-
puemus :uuu.s,p~ece leu to~, o meu genio 
o, wiJretutlo, .. r~spei tu que devo a mim 
prol'riu e o ,duvur quq todos nó~ temos 
de Z•tlar a d•gnidadu dosta trrbuna ... 

O S1·. X. da ye.ga:- Maa oo .. bre de-
rut .. t.lu, a quurn V. Exc re$ponde uao 
olfaud110 a d gni•ladeda tr.bnoa. (A~iã-
dos da opposição). • 

O Sr. J. Lu i~ .. da qual ndo devo 
prevalecer-me p lrll fuZil r RCCijSDÇÕ8S 
a qu11rn ,q uur· que $8Ja, e, ã sernul!Wn:. 
ça <I ·8 tuJtigy~ RtblolJIS, quu c: u~t4o 
ao~ rrua o la14!go, 'l ·SIIIl preparado, 
tiegundu tu reg•·a1 da arte, descer à 
at·o~ua do comb<lte p~ r'- fllrir os muus 
adversarius 1\Uquillo que eJles tâm ·ae 
mais car11, de mais melindroso, a boo-
ra o repu taÇiu. 

N:!o, ea-a tllrefa íng!or ia eu não a. 
aco.t?;. o sa lu ta mais inglnrit~ ainda 
a r~Ju llarea se1npro, porque tenho ob-
sorVIIJ.hr qu'l tudo aquulle quo Ddllll !ll 
cmpenb11 curro o n ,c., do cebir para 
nllu ut~ti~ Sú levan.ar. · 

E, se não fôra a dura contlnJll'nch 
em quo collotou-me o nobre tl11pu t td '• 
se nfu me corresse o imperiu:~~~ duvtlr 
de vir d11r·lhe u111a r&;;f0~14, fOr cerw 



nAo estar ia bojo nesta tribuna, abusan-
do da pacienc111 de meu~ collegas (n4o 
apoiados), tom3n·Jo seu tempo quando 
devemos aprovt~l tal-o para a vutaç!lo 
do orç·1mento provincial, quando o es-
pírito de wdo~ so o.cba abatido, ped•n· 
do repou~o e tranquilhda•le, que só po· 
dam ser encontrados no seio da família . 

Pro; urarei, pois, responder ao nobre 
deputado, não como S. Exc., conver-
tendo o odio, o capricho e o rancor po· 
litico om armas de combate .... 

O Sr. Seoeriano ele Resenele:- Está 
muito enganado. nAo fal lei com odio. 

O Sr. J. Lu~ ... porem ~im com 
aquella cortezia e rospailo com que . 
costumo trat1r sempre os meus colle-
gai, ainda quo adver&arios politicos, 
tendo em subida conta os senti:nen-
tos e doutrin1s daquelles que ole,•Ao 
á altura da roligiAo a nobre caua 1 das 
itleaa o do bem-estar publico. (Mt•ito 
bem)! 
Com~çou o nobre deputado o seu 

•liscu r$0, descrevendo o partido liberal 
como um partido sem progra.mma, sem 
ideu; foi mais longe, comparou esse 
partido a um r!o cheio, cuja passagem 
era sempre assignalatfa pela devnsta-
ç:lo e pelas r ui nas. 

A exageraç«o desta accusaçilo, Sr. 
presidente, era por si sufficieote para 
enfraquecel-a, para tira r -lhe comple· 
tamonte o valor. (Apoiados). 

c.,m eff~ito, o nobre deput&Jlo pa•·ece 
que nilo consultou a nossa histeria po-
hti~:a, porque, se o tivesse ft~ito, nao 
viria nos dizor que o partHo l iberal é 
um partido som programma, sem ideas, 
q uan lo é corto que o partido c lnser-
vad 1r é que nestes uhimos tempos 
tem vivido de idea.s e npre.• tarlas(apoia-
dQS e ndo apoiados). 

E' a~sim, Srs., que o partitlo con-
servador, subindo ao 9<)der e rcali -
sando, s'l bem que imporfe.itamonte, a 
roCurma judiciana e a le1 de 28 do 
Sdtembr.>, nllo foz mais do que reali-
ur ideas ja ba muito inscriptas na 
bantieira do par tido liboral. 

O Sr. Se!lei'ÍallO ele Resemie: -In-
scrlptai para ingle1. ver. 

O Sr. J. Lui:;-Ndo acompanharei, 
Sr. pre·i•lente, as vag.1s e exageradas 
accu~lÇO~s quo " nobre deputado pro-
duz;,, nesta ca~a cont ra o partido li-
ber.ll, porq U\l para is:10 ser1a preciso 
remontar a epocas anteriores e descer 
tal vez ao terreno das reta:iações, que 
llesojo evitar. 

Direi, entretanto, â S. Exc. quo o 
~arMo liberal, quo Cu do respeito d9 

todos os direito>, dn pratica do t.•do3 
os deveres o seu evangelho político, 
sempre illuminado pela fé viva o in-
cessante do progresso, o partido libe-
ral, que tem se inspirad? sempre no 
futuro dos povos e uo respeito ll digni· 
dnde humana, que tem consciencia de 
sua força, que concorre" immensa-
mente para a indepondencia 'deste im-
poria, que conreccionou o codigo do 
processo, o codigll criminal e o aclo 
addicional, esplendido triumpbo dos 
te•npos modernos, o partido liberal, 
emftm, que pn•testou no campo da 
honra con1ra a lei tyrannica do 3 de 
Dezembro, nAo é por corto o part1do,que 
S. Exc. aqui descreveu, sem progran;~
ma, sem itJoas. (Muito bem). 

Se S. Bxc. percorresse os factos, 
comparasse as epocas e interrogas1e 
a hi~toria, bav·a do ver que esse omi· 
nosso reinado, que S. Exc. aqui descre-
veu com negras cores e cujas victi-
mas cabiam diante da estatua da liber• 
dado, profer indo aquellas palavras de 
M. Roland, digo eu, bavi!l do ver que 
nAo podiao sor as victimas do part:do 
COO$er vadur, o sirn do plrlido liberal, 
pois esl.4o bem vivos ainda a perseguição 
atroz, os tormentos, as torturas que sóf· 
freo o partido liberal em diversas opa-
cas e especialmente em 1868. (Apoia-
dos). 

J:<'oi ness~ epoca lugnbre, que con>ti· 
tua uma das mais negras paginas da 
nossa histori~>; j;ililtica, que os liba· 
r~os, persegu:do~ em todo o imperio, 
v_Lr!o·s~ compelhdos om muitas provin· 
cuu a tira r salvo conducto pa ra assim 
poderem viver tranquillamente, por-
que, como verdadei ros parias. e rito con• 
~iderados fora da lei. 

Foi aluda diante dessa persegulçllo 
i~audita e quando a luta ja. era impos-
s•vel, que os chefes do part•do libernl, 
~s~ndo, uilo dessa linguagem llamme-
JBnte de Marat, como disso o nobre 
deputado, mas sirn, com a linguagem 
da moderação e de verdade:ros pat1 ío-
tas, publicarlio aquello celebre mani• 
rosto, aconsolhan~o a abstençAo. 

O Sr. Severiano ela Resende:-Pelo 
que vejo, V. Exc. ndo leu a Reforma, 
que ameaça1•a até ver uma c<>rôa ro-
lando pela escada do cadafalso 

O S1·. Kerdole:-E' um part:dario 
em•nentemento r evolucionaria: como é 
m ~·derado f • 

O Sr. J. Lui.::-Sr. presidente, foi 
ainda ness1 epoca que o paiz pre~gn
ci•IU a mais espantosa reacçAo e quo 
o alpbange demolidor, empunhado 1>9los 

• 
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delegntln~ •In guieroo nas di versas pro-
Tin.:.a~. foi lle:~earrPgado impie•lo•a· 
ffidlltO. 

O Sr. Severiano de Resendo:-Està 
faY.outlo a bi<tna ia Ju 18713 

O S1·. J . Lui::-P11rtarias er:\o ex· 
po•li d:~~. •lestrtuin lo om ina,;.<a as aut·r-
rldt..II!S de to lo• os município•; v• pro-
prio• empregado~ vit:olicio~ n;to os-
caparAo dtes • fura.:Ao a'lsolador. Um 
p u·tido que ~~~·im pr .. cede, Sr. pre•i · 
ciente, e qu • ~o int•tula o partido da 
or.t~m. é qu • ~o pode dizer quu ·ornou 
, sso nome pela tnesrna rasa... p rr1ue 
Scipi4o ~o charnuu africano. (Muito 
bem). 

Fui aind" ne'!Sa oroc·r, que n!l.o pode 
-ter ~ó apng11du da hl<!a •lu nul.rro do-
put·tdo, que S. Exc , nao quHu:rdo 
tal vez SUJ'P' r tar-os ~off.-imcntos o us 
gotnitlus de ~ous antigos c.•mpanh .ir . s, 
ab10 lonou o 8J U P..li'\ÍI)U a r i abri-
gu·S, tlebalxo lias bandeiras olo partido 
.:unsorvnolor, flUíl S. exc. hoje Ido ga-
lharda rnon to sustou ta e urule Oeus o 
CU II SI)rVo. 

O Sr. Severian? ele Rssende:- l\.' 
um ongan ·, em que vive o nobre do· 
11ut 1d 1 e contra u qu d ja tenho pro· 
te t:ul•r. 

O 5,. X da Veiga:- V. Exc. esta 
sendo fio.lelissimo no coruprumrs~o quo 
c 111 t rali io 11 1 >eU exorolio; está c:lhir.tlo 
no terre o.o da r .:criminação. (Apaiados 
Gla 111inot·iC1). 

O S1·. J . Luiz;- Sei que minha lin-
guagem n~o pode agrad.: r aos nubrl!~ 
deputados; tenhâo, porem, um pouco 
!lo paciuncin. tr ll ·~•m quo o partid·l conservad·rr, 
violnn 1,, a lei. coriculcaorio to los os 
olir·o•to• cl 1 ciJadtlu, e;l.ranjanolo Oi di" 
ultoirOi pulllicos ... 

O Sr. Seve1·it.mo d~ Rotsende: -Eilâ 
e~crovondo a histuria d<l actual situ·•-
ç!l.o. (Nd> apoiados) 

O Sr. J. Lui.: ... . poude conse ·u r 
uma vicloria e entrar 0:1 possJ r.lo.:~se 
poder politico,que,uàc. onx'!rgan•lo mais 
n·h·er~arius . cJcnaçou por afruuxar sua 
\• lgrlanci~. duixamlo o macbrnÍ·llL) ad · 
mruistrativo entregue a sous pro1pr ivs 
instrnct .. s, ató quo em 187ii, fuz ,ndJ 
oxplusltll pelo cxcasso da pr.,pria fur-
çu, f"i do•porlur os rnrluleutos timo-
nerrv>, faz wl .• -os ouvir n•tuoll:ls fa· 
tidic·•~ p~lavras o) UO lhos aouncravam 
quo ora tarda e que esse pod~ r tinha 
lho'~ fugi.lo das mãos. 

1"11i uo~s1 ep•1ca qu~ os l iberaes, cha-
marh.os a sul.lstituir (15 cOn >crvadnrcs, 
1ubi: ã •, nau jOla e•cada lortuou, 

como disse o nobre deputado, mn~ 
ve'n sua propria força. 

Ent<!o r-enlisarilo a eleiç!l.o directa, 
gero a qual u nobre Juputado Mo es-
tnr.t• ue~ta casa o uem teria uccasi llo 
tlu assim accus:.r a S<!Us antigo; cum· 
pa nltcir·os, 11 istioctvs cadadãos, quo por-
tcocem a" purtio.lo liberal. 

Sr. prcsuleotc, nilo me alongarei 
mais oe~ta discu~sdo e uo dcsenl'ulvi-
monto ele factos qui\ sno not 1riumente 
Colthoci•los o que a b.istoria ja reg is-
trou. 

PtJQ•l, porem, de-culpa oo~ meus col -
ltlga~. ~o aiuda vou roubar-lhes a at-
leuç \u J•Or algum t~:mpo, poi~ l'roci~o 
nruola responder ús accuuções que o 
nobr o deputado furruuluu C<tn tril dois 
olrstinctus ci•ladãO$ Nsidenle$ om S. 
Jotlu d'El-Rey, 

O Sr . Severiano de Resmde:-:'l:o 
vale a pPna gastar mais cet·a C"m tnes 
•lefuntos. (Nilo apoiados) . 

O St·. J . Lt,iz: - Nil opinião de V . 
Ex c. 

C11mo disse, não de~ojava envolver-
mo em questõ~~ ue-ta ordem, mesmo 
porquu sinto por ollas decitlida repug-
nanc :_a o a"er~áu. A casa, porem, :~abn 
P"' reatamento quo nãu as pruvnqud, 
quo fua u uol.r re dep'uta•lu quem, desvi-
ao !o·Stl da uorrua traçada pdos seus 
illu·tres companheiros tle b..1ocada ... 

O Sr. Sererie1no de Resende:-Ea 
é quo fui provocado iudividualrnentt>. 

O S··. J . Luú ... lançou-se neste ter-
reno escorregadio. 

O Sr·. Severiano de Resende:-Fuí 
pro .vocndo pelo Sr. 1.• secr·etario, os-
ta v a no meu d'ireito. 

O S1·. J. /;uiz:-Acoslumnrlo n re-
speitar som1 I' O a honra o a reputaçilo 
dos h·•mens de bam e e;pocialmt~nta 
duquelles que, pelos saus ;crviço~ . têm 
se t•, rn ldo cra1orosda e~ ti ma pu blic:a .... 

O Sr. Sevel'iano de Resende:- ;.lllo 
sei q uses soja m esses seniç s. 

O g, .. J . Luiz: - Sá o os que têm prc-
s~arlu e·ses d:strnclos cidad:los. quo V, 
Ex c t:lo ncrt-men te acco~ou. 

O S1·. Se~e,.ian~ de Resemle:-lgno-
ro quo scrvrços SdJam tuse~. 

O ~r. J . Lui.;:-Acoslumado a re· 
~ peitar, cu mo ll isoe,a honm e a repu tu· 
ÇIIO d'uqudles ci·h •l:los quo se tornam 
d r gnus dJ r asvei to o da CIIDSidoraç!lo 
publica ... 

o s,·. Moret.;solm:~~U$ tom OS •B 
cundiciooul. · 

O S1·. J. L"i;; .... confllsso qu ... av n'oi 
uma vorJuolei ra dccepçtlO, quando vt o 
nobre deputado declarar nesta tr rbun" 



que os Srs. capiUio José Antonio R?dri· 
guus o tenenlu coronel Assi~ orum no-
turinmeu te conbecidus pelos seus c limes 
e pelos vícios da que se acbavJu cober-
tos. (Apoiado do :>r Severiar10). 

A casa, porem, v1u que o nobre depu-
tado ntlu provuu, uom poudu dizer-nos 
quaes er:uu esse~ crimes, qua~ cs~e$ 
' ' icius. 

O S1·. Severiano de Rese11cle: -Até 
apJntei os Cactos. 

O Sr·. J . Luiz: -Accusações graves, 
como as qu J fez o uubre deputadll, de-
vem sempre ser acompanhadas de pro-
vas conv .nceutes. 

Recol'du·me, S1·. presidunte, de que o 
nobre deputado, no Intuito a inda de ma-
goar o distincto Sr. tenente cor\lnd An-
tonio Gonsalves d' Assis, d tsse que, por 
mais a ltoj que fossem os penachos da 
guarda uaoiunal, elle~ uunGa pod~riaw 
chegar a té esta tribuna. e tucar-ll•e. O$ 
pé1. Eu diret, parodiando 11 phrase do 
S Exc.,que, por mais alta quu seja a!sa 
triliuua, mais alta ainda es til a •·upo ta· 
çilo dos hon1ens de IJem, e que, por 
maiores o~ forço~ que S. Exc. o111pre.;ue 
para marcar essas repu :açõe., nunca 
polerâ cooseguil-o. (M"ito bem). 

O g,., l!eoerlatW de .Bescnáe:-Elles 
sào os primeirol a mlu · t elat·em e~sa 
reputaç!\o. (Não apoiado dtJ S1·. S. 
Ferra.;) 

O Sr. J. Lui.z:-Frquo tambem cer-
to o nobre deputado que, se esses pena-
ohos de quu falla pulle~sem, do leve ao 
menos, roçar-lhe us péJ, por ostn rno•· 
ma raslu, elles teriam bastaut<l orgu· 
lho para ni\o toCdr·lhos mais as maos 
e repollll-os para longe de st. 

Feito e~t.e protestu e respuudrda~ as-
sim as in1urias qae ~nobre .deputado 
atirou contra tâu drsuocto ctdadilu .... 

O Sr . X. ela Veiga :-N:lo atirou in· 
jurias. 

O Sr. J. L-ui.::.: .. vou concluir, mas 
peço permissão para antes. dar ama bre-
ve resposta,com rel.aç\o a outra accu-
sação, que o n~~bre depu tado for·auulou 
pur occusiilo de f~ncl ameutar um . re-
q uerimeuto, rela tn•amen~e . ~lU alis ta· 
ment• eleit •ral do mumctptu de S. 
José ai'El-Roy. 

D s•o S. Exc. que o Sr. Dr. J JSÓ Mar-
tins llll>lUS, ACtiLII juiZ IDUIIICI JIILI lia· 
quel 1t1 tol'lnO, ~r?po•ital ~ucnte, lo~atlo 
t .. h ·ez p·•r ~:spmto parltdarro, deaxou 
de 1m el'ocha marcada pela loa, dar 
co;n ço ao altstamonlo eleitoral oa-
q uello m u nicipio. 

O S1·. Sevet'iano ele Rese1táe:-Eu 

. .,.,. 
Mo quiz suppor q uo fos~e por igooran-
cia da lei que ello assim procedefse. 

O S1·. J . L"iz:- AppeUo' para o Sr. 
Or. Paixtto, que poderá dizer ·qoom é o 
Dr. José Martins Bastos. ••. 

O St·. PáiMo:..:...E' um moço multo 
clis tinc to e '<tlen toso. · 

O S1·. J. Luiz:- Sr. presidente, as 
CJosa> que determinaram 'o ' Dr. Jolié 
1\iart:au Das tos a na:o dar começo' &.os 
trabalhos rio alistamento na ' !:idade 
do·s . José d'El-Rey .... 

O S1•. SeoerW.no áe Res'ende.:- Elle • 6 reo confesso e o decl arou pela im-
prensa. 

O St·. J . Luiz.... foram' Jevida• a 
c:rcumstancius '• lb.depeddeotàS' de sua 
vontadu. Attuellê digno magís~r.~do 
achava-se em dil igenciall em seu lermo, 
o p ir O>Sa rasll.o fól qu(l oa:o pôd~ dar 
colileço ao nltst~mento. . 

O Sr M oretzsolm:-Puí· ab{ v: Exc. 
vai mal, porque ~e serviço preferu a 
qualquer outro. · • • . 

O Sr. X . da Veiga: - V. Exç. e.~ tã 
completamonte engunaJp; o eroprio 
Dr. lliartaus a.stO$, em correspon~eo
cia que aca~a d!l publicar n~ Jornal d~ 
Commercio, decl ara que deixou de pro-
cetler ao ali.tstamento por esquecimento. 
(Ap9iados). 

u s,•, J . Lt~i.z:-~40 vi arL\go DO· 
nhum do Sr. Dr. Martins Basto~ nesse 
sentido. · 

O S1·. X . ela Veiga:-Pois nlto, no 
J omo.l de 25. 

O Sr. J . Lu.iz:- Sei que o muito di-
gno representante do 6.• districto na 
assernbloa geral, inrolizmeote, tem-se 
tornado echo de informações inoxa~tas 
ele ompt'f!ga~os do~peilados (ndo qpota· 
elos d4 mitWrÚJ), sobre os quaes o Or. 
Martins Basto~ teru feito cah ir n vindi· 
cta da lei. 

Sr. presidente, os defeitos qne o Dr. 
Martins Bastos têm no mnotcipio de 
S. José d'El- Rey s1o os seg uintes. 

O Sr. Severiano de Rese~táe:-:-lilo 
lrd ta -se agora dtl,lefeilos que por ven-
tura tenha elle; trata-se da falta de 
cumprimento de devor em relaçilo a" 
alistamento. (Apoiados da &pposiç4o). 

O S•·. J . Luiz:- Ao cumprimento do 
dever faltava o antecos$or do S r. Dr. 
Mart tus llu~tos , que ora co religioario 
do V. Ex c. o qui!, como magastrado, 
proceda<~ !lo manei ra es~odalusa oa-
quelle municipio, mas que, eolretânto, 
nunca suffrou a mi_nianu nccusa9ilo, nem 
aqui, nem na a.semblon geral.' .• 

O S!'· Severio.no áe Rmnde:..:..o que • 
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4zeJ!am os co-rolig:onnrio~ ele V. Ex c, 
'lue aqui linbato a.senlo f 

O Sr. J Luiz •.. quando é sabhlo que 
~e magistrullu, por seu procoJim~~· 
to crimtnoso o por causa do pt o,u tO 
Sr . Dr. Carnlho de Resende, teve de 
r e;pouder a um processo de respun· 
aabilillade, no 'I ulll foi condemnadu a 
duua anno• pelu mu:to di .• tincto o il· 
lus~rado Dr. Bolem. 

O So·. M oretzsohn:-Ja ,.4 que foi 
J•IIUÍdO. 

O Sr. Sucriano de Resende: -Sem 
du vidu. 

O Sr. J. Luiz:-Mas fui nece:.llllriu 
que bountaae ~enuncia e se p~ts~em 
providenctaa -.t ' ao m Dtslro da JU~
ttlj&, aem o que cotuinnaria até boJtl 
em S. Jus4 d' êl l< ... y. esse magistrado 
arbt trario (n4oapoiados da opposiçdo). 

Eut rdtlinw, esw er• u tnag••trado 
p~otegtdo pelo vartid•• conservador, 
pai·• provrio Sr. Carvtlh1.1 de Reaende ..• 

O Sr. Severiano de Rt!sencü:-0 Sr. 
c..~rnlho de Ru~ntle esui muito acima 
daa accnsuçG$6 de V. Ex c. (Apoiados 
&I oppos"içao). 

O Sr. X. dá ·Yeiga:-0 Sr. Can·a· 
lho de Resende i um ciaadllo inc:~pu •I e 
proteger a , u õzes c rimtnosos. E .e. esse 
Ju ix . nao rol puoH11, a cul pa C •• du 
nobre tle;utado e seus co-rei gi•onariua, 
t}Ue nlo o denunciaram. (Apoiados da 
minoria). 

·O &-. J . Luiz:- Felizmente, r.,i 
punido. 

('l'rocao-88 alguns apartes). 
Tunlto pur tlm pr .. var que o Sr. Car· 

valho d11 Rcsendot, em quem reconheço 
probidade, r .... quem cóocvrreo para que 
u untece:ISor do Dr. Mart ins B.utod 
·fvsso re$poosabil:sado; não oidse · uma 
c JuS& sJm fundamento, sem base ; re· 
aído no município de S José d'El- ltey e 
conbeço us o11gucios da localtdade. 

O antecessor do Dr. Martins Bastos, 
Sr. pre:ndente, A pedido do Sr. Dr. 
uarvalbo de Resende, conceJeu habeas 
,;orpus a um criminoso de tentativa de 
morte. o Sr. Severlaoo de Resende.-Nao 
apoiado, esse ~&dvogado provou que nllo 
llavaa pr isao em llagrante e. purtanto, 
uãu tíull.A lugar o proce~$oex ·otDcio. 

o Sr. J • .Lui.::- Ful l'r eso em tl"!f' ao · 
te ja e"ava o inquerito acaoado e em 
pc;lier do jutz muuiclpal. 

O So·. M or etzsulm:- V. Exc. está fu-
zeuliu uma grave injustiça ao Sr.Uat va· 
1 bo de R11s&nde. 

o Sr. J . Lulz:-Sr. presidente. eu não 
dt~stjava tocar neste ponto, nem de leve, 
lliesm pol'l)ue ~fse moço, de cuja prislo 

sd lt·ab, é par<.~ote prot.hno do Sr. Car· 
valho de Resende. · 

o Sr . ~er;erlano de Resende:-Ntlo 
apoiado. 
O~. J . Luú:-Pois oio. 
u ~r. X. aa Velua: - 0 que acho no· 

lavo I é que V. Kxc. prel.llnda defo~nder 
o Sr. IJr. ~arltud Bl!.llws, accusucllo 
~eu antecessor. 

O Sr. J . Lutz:-E' 11ponaa para mos· 
trar como proce•le o Sr. OarvaJho do 
Resende em relaçao ao Sr. Dr. Martlna 
Unstos, que n«o tem uma pequena nn· 
doa na aull. vida de magistrado em S. 
José 11'81-Rey, e como proeeden em re-
ht'J&o ao ~~eu Hnlt!Cet>Sor. 

J~& dlue, Srs .• uto desejava tocar nem 
de leve oeste facw, que eu pretendia 
que rosse coberw velu veo do esqueci· 
m11nl0, pot·que sei quan(o lslo ia ma· 
guar o Sr. uarvalho de Resende; mas 
\ldt:. é a verdade e verdade lnconlelavel. 

U Sr X . da Vetga.- V. Exc. conhece 
o Sr. Dr. Oarnlho de "Resende e. por-
unto, deve apreciar seu caracter aus-
teJ o. 

o ~··· J . Lui.; .-Meu collega. V. Et.c. 
li..lbe a quanto nos leVIIm muilal vezes 
u~ laÇOd do parentesco. 

Sr. presidCJnte. vot: concluir meu dis-
curso, porque me parece ·que respondi 
convenientemente ao do nobre deputa· 
do, a quom tinha alludido. 

Antes, porem, da o rue r, devo notar 
que, qunndo Tim para esta casa, vim 
douu nadn dos melllores desejos de e:s-
toliar, de aprender com quem me po· 
dea~e ensinar, de tt-abalhar mesmo para 
que pod~se corresponder ao ma:1Jato 
que generosamente me foi confiado pe· 
Joj meus distinctos concídad4os. 

Infelizmente, porem, Sr. presidente, 
servindo-me das palavras de um nosso 
clist:ncto comprovinciano, eu direi com 
elle, que, se continuarem as causas como 
vao, quando n.ao se respj!ila mais a dig-
nhla.de allleía, o que faz crGr quo llm 
pouca conta. se tem a propría, nestas 
conli içõ.ts, o que fica para o homem é 
a esperança elas decepções. Tenho 
coucluidu. (Muíto·bem . multo bem). 

O &r. D .rnmo nd: (Não temos o seu 
discurso). 

E' apoiada e entra conjuncfamente 
em di ~scus!lo a stguintl'-

. Emenda n t . 
A di~posiçao do art. 5.• não so rofe· . . . r .t ao exero;Jcto corrente. 
Sala das sessões, ao de Outubro tle 

1882.- Drumona. 
O &r. Telxelro du M oUo: -

Pret~ndo, Sr. presidente, occupar por 
poucos momentos a attençao da casa. 

Nilo pedi a palavra para tomar parte 
propriamente na diacusslo do rr"J elo 
de orçamento. Elle ja teut sido ampla· 
mente discutido e na 2.• discussão foi 
corri1fido, oao só 1101os Qsfor~s da l.• 
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cómmiE!IIo de fazenda, como lambem 
pela nceltaçllo das emendas otrerecldas 
(>Olll opposlçao. Alem .disso, sobre ~lo 
atuda tort o de !aliar· aut.urisado:s ora-:. 
llores .. . 

pSr. M o•·et.:solm:- 1\e.nhum tuais.do 
quo V. Exc 

U Sr. T. da M otta ... e, por coosequen-
cla, nAo' pulleullo"'eu t•·aze1' luz av de-
bate lndo apoiados), não podendo ainda, 
ou sendo me mullo dltHcil, occupar hoje 
a áttença:o da casa~ serei o mais con· 
clso po~slvel . · 

Pedi n palavra, Sr. presidente, para, 
prevalecendo-mo de. hlti Lulle que 101n 
a 3. • discussllo de~tá jei, oco:~ par-me 
príociplllmeole do um fac.to, de que 
d'aq ui he. poucos momentos dare• cu o· 
ta ã casa. 

Entretan to, nilo posso deixar da notar 
qne o prnjecto de orçamento, com quan· 
to emeod!ldo e sensivelmente mol ho· 
rt\do. encerra·alnda alguns defeitos, que 
lmposslbtlílarao. no exercício a. que elle 
se refere, uma bue. gastao financeira e 
t~lvet ltnpcsslbililcw lambem a llqui-
lle.çtlu llú exercicio, sem d!lllc1 t, waJ quo 
prlncipàlmeote devemos evitar. 

E' assim quo, tan to no arLigb dare-
cei ta, como no dr. despeza e ainda nu~ 
disposições pet•maneotes, eu vejll con-
a tfnadas llleas que me parece •hilo 'llo 
tratar em resultallo uma liquidação di· 
vona daquella que se afigura ií. nobre 
1.• commisslo do fazenda: 

He. evidentemente eutre as verbas da 
recetLa algumas qae nao podem attlo· 
gia 11. :IOIDWa 81D que eotàO calculadas. 

Entre ollas ligura a que d!z re~potto 
ao ltn(lOSto de :ndu~l rtas e proH~ões. 

E' sabido que nesta verba estao i1l· 
clultlos os impostos que pesAo sobro os 1 

engenhos de canna . . k;sta cultura cada 
tlia dimin uo entre nós o incoot&ljt.a-
velmenle acha-se em condições .multo 
precarias, n:lo só em ra~Ao lias llilljcul-
dalles com quo em geral lute. toda !l 
nossa agricultura .... 

O S1·. H . Sales:-A exportação du 
assucar de Minas não ê sujeit•1 a im· 
pusto algum. 

O Sr. T. da. Mótta:- Mas nesta 
verba est:lo incluídos os ímpostos que 
pesao sobre os engenhos de canoa. 

Dizia eu que, nAo só om r asilo das 
diflicu ld11d~ que pesll.o S•Jbre a lavoura 
orn . geral, como das difficuldades ~o
cu l iu r~a a esLe genero de cultura, ID· 
contestavelmetH•' o imposto su.bro a 
índustril\ sacb!lrintt, e que é onerosis· 
siwo. nlto podorâ dar agora graude ro· 
sul tado. 

Ndo pretendendo entrar em grandes 
desenvolvimentos sobi-o a •md er ia tio 
orÇilrneoto, apenas consigno a · opioiilo 
quo tenho snbre esse P'lDtO, entendendo 

. ' 
quo este imposte:>, em rasll.o da diminui-
çao quo se dã na iodustr ia ~achnrína, . 
tal~z nll:o possa attingir a aomma em 
que está calculado. • 

Outro imposto, a respeito do qual 
uno posso deixar do monifostar·mo, â 
o quo se lanÇa sobre lleranças e le-
gados, em rasão dO accre:cirnu que esta 
ussernblea• votou, estabel:ecllntlo a con· 
trtbuiçâo dd I decimo ror .:ento fobre 
as soccessiJ9S necéssarins. - • • 

·Por ocoasiao' dá 2.• discussll.o, ja• ti vo 
ensejo ·de expendor a minha opiultto 
a semelhante respeito • . • " 

Entendo que este impostú, mio seoao 
}!Oríl!itameote jurídico, Di () primando 
mesmo pela sua constitucionalidade,irA 
ainda encont rar e talvez crear, na sua 
execução, dilficuldades que talvoz ntto 
SeJlfo cdmpeo.sadas pelos resultados quo 
dolle se posstto colller. · . 

A respoitô do imposto·sobre o our.o: 
ja manifestei-me longo1 ·e franoámente, 
por occasillo de. 2. • disou~&o1• o, •por~ 
tanto, ab~tenho-me de quaesquer conSÍ" 
det·uçUes -sôbre o assumpto, 11té por!luo 
ago~a- e lle.s scriilo improficult$: · ... 

Amda um outro imposto· qoe,11m 'IIIÍ"' 
nha opiniao, talvez nl!o produza-a eom-
me. e&lculada, é o que é l&nÇ4do sobr~ 
o commercto de ascravos;.. . 

·v. Exc. "ebe que, pó'1'1nbitó3 mo"'til 
vos e alguns d~rivados de nossas leis,· 
tan to g~raes, como p(ovincines, 11Atil 
commercto se acha qtlui' extincto. 

E, so fOra occasiào asada, se fôra 
id~a que eu e o teodes>e ·sor aceita, êu 
pro porta a dimiuuiQão ··.deste e outros 
impostos, julgando fazer assim um be-
·neUcw a nos,a lavoura . •. •. .. . 

Eotrotaoto,temo que, consor.vndo.co· 
mo e~tá o imposto, nao -d~ a somma 
em quo está calculado; pois que à quasi 
pruhibtttvo. 

Passando a-trat11r do art. referente 
á despeza publica, para nllo alongar-
mo em minhas consideraÇões, lembra-
rei apenas que, Mo obstantes os COI'• 
los que com toda rasã'o rorllo feitos 
ne~a despeza, ainda ba algumas dis-
postçUos quo Oll.o mo parecem inteit·a-
monte jus tiflcavoi~, principalmente at-
tendondo.so ao esla<io pouco lisongoiro 
do DO 'ISas finanças. · 

E o tr e ellns sttbresaho a autorlsnçllo 
durla a<J presiden to da provincia para 
despender quantia, que n~o foi do3ig-
natla, com o estabelecimento do li· 

"'lhas lelepbonicas entre o palacio do 
governo e as diversas r epartições pu-

.Ulicaa da c;~ p~ta-1·... r 
Ora, quanrlo nós nil" to3mo~ rocursõs 



para cooatrucçllo .do p~o les sobre rios I 
cauda lusos em eatNdas traneitftdiasimas, 
qunodo olo temus dinheiro para rapa-
rua e coo•ernçlo das pt·oprias eat~
das e para outras "bru tgual meo.&t~ 
ntK:e:<s&riaa, sapjlODhO que Olo d"Y<IIDOS 
des en ler com ubject •s que, corou e~ te, 
ni Ó aao de impre'scindlY<~I oeceseillade, 
buto que atê~::t 111 repart u;ôoJS pu-
blicas tê1o pa o perf<~atament.t sem 
tue t t'rv iço. 

Não !leg·• 'lue o t>atabelecimento das 
linhas tel.ap!avuicas cooetitua om nr-
dlldeiru prugre~so, nl n cooteato que 
•••ja .um• c>~u·a dc11.11javel; euteud . ., , vo-
rem, qu ..t n&o é um melhur~twento de 
tal ordem, que se den f~~ cuw pr~
juit a de vutroe •ervtçot awh.!lpeo~avett 
uu de maior u ilid.ade. A:s rep.u ttçO~a 
publicas d11 capita(e:sta:o t4u pr .... xuuu 
ll' OIIS da.~ uutru·te a C\lromunt.açiO 
entre ellas é tllo Cacil, que uiu me pa-
rece qu& o e. tabel<~Cimllnto de lin~u 
telephonicas 4eja 1\\•daav.Jl e nem atn-
ds quo poa~am ella1 truzer vaníago:m 
para o serviço publJco, q~e cmnpe~11:m 
" sacrillcio que Yl u descte Ja. deto~rman~r. 

Sr. pr .. sHente, ftgurlu aan~a ~&:>das
posiçJes per manento.•, comn .J• tive oc-
ca~ilo de demonstr~r. autorasaçõe! am-
pli:HitUas rara a l!.bertura de credito• 
•U!•Plementnrel, c~ditus q ua, coou o V. 
Exc. sabe, conatituéro 1a grande clava 
cona que u admin atraç:l~, q.uando lh.e 
apra:z:, durroca tOilo o edatlcau duanc81-
ro. des >rganiundo compla~tamente o 
•·rçami:'Dto. 

O S1· H. Sak!s dá um ap .rte. 
O Sr. 7'. da. Motta:-Eu ia me re-

ferir m,!$100 a ena .emenda ; ella, em 
minha opinilo, a tteQuOu os ioconve• 
uieutea que podiam decorrer dos ter· 
1uo~ em que 11ra coucebiola e~sa aut11· 
r .a tç:lo d11da á a rlministruç!o. E•~ tre
tanto, da aimplo~ luitur.1 do proJeCCo 
tle orçament o em diacussllo depre-
hoodo~·•e que continua eolra nós a too-
diJacia para augmont•r-se as autur i:sa-
Çcll!d d11du á admini,t raçao, não 'ó em 
r u:lo da importaocia da verba que •o 
presiller.te da provinoia pode despenoler 
por me:o de c reditos supf'lemeotar~a. 
como ainrla 11or :se augment.ar o nume· 
1'0 das olospens par-4 as quaes a ad~i
ni,:raç:lu pode lançar mao desse meto. 
Ma~, Sr . vresi•leu to, como ja o de· 

clnrei, eu oao tomei a palavra com o 
intuito dt1 discutir â•oplumoote o p~o · 
jecto de orçument , ; oratlor maü auto-
r :sado o l . .rl (não apoiados) ; o prit.~ 
d pal IIm que tive em Yi6ta, pediod11 a 
i lllavra, Cuj, e tambem Ja o annuncieit 

discutir um facto importaotis~imo, nn 
qual enteorlo que a administração da 
pruviocia, viulanolo a lei, Cerio direitos 
at!quiridoe de nlo pequena i:npoa·tan-
cia e uio dar mai•· uma pr-~va irre-
fragaYol 4 nossa prn'l' iocia de que na 
actut~li• laole oa direitos mais .agrados 
ser vem muitas vezea de escabello aos 
interesses p •liticos menos a ttendi veia 
e c o fessaveil. 

Eu.-Sr . preside.nte, poderia e talYei 
devesié ja ter tratado desta mataria, 
pretenllla me6mo péllir â casa orgen· 
cia para sobro eUa,. fundamentar um 
reque~meo tu; atteod~ndo, porem, a que 
o desOJO de todos os· nobrea depu ta•ltl!l 
e o nc•aso dner é concorrermos no que 
escit•er 'em no6s;~a forças para a prom· 
pta termintrç:lu de nó3sos trabalho•. nDo 
quiz demorar a discÚs$4o das leia nn• 
nullS, prenlecendo-me da amplitude 
du tlobate agora pBI'a tratar desse pon-
to. E' elle o seguinte. 

Por acto du preaidenle da província, 
de 12 •le Maio do corrente anno, foi 
remo,idu 11 pru!e~• .r de lnstrucçlo 
promaria d•l leJ.•l ma~culin) da rre-
guezia do Pau Grosso, o Sr. Joaquim 
lfari.auo d'Aseredo·' Coutinho, para a 
dos Cun6ns. 

Sr. pro~sideote, o prol!!ssur de que 
ae t ratu tem cerca de 22 annoa rle effe· 
clivo exercício no magisterio, é homem 
de mais de 57 anno c de idade e doente, 
tanto que se aclta no' gozo de licença 
co u uroltlnado para tratar de sua 
saudo, licenç ~ que .ob·en em vista de 
attesbdus meJicos .Que cnrtillcllo que 
elle, em consequen~ía de aoffrimentoa 
rheurnatic·>s, precisa de longo t rata• 
mdnlo. 

E•so p ofessor nlo pode viaj tr, nem 
tr~ b.tlha r em cer tas occasiõe.•,chegando 
ás \'I'Ze~ a não poder mesmo cal çar-se. 

O Sr. Seueriarn:~ ck Resende:-Para 
onde fui remoyirlo e<~o prufessorf 

O Sr. T . da Motla:-Foi rem•IVido 
de Pau Gr.Jsso para Confina. 

O St·. Se111rwno de Resende:-Foi 
remo\'iolo para os confins; CorçJsamen-
tt~, é c:onecrvador e;,e profes..cor ... 

O Sr. T . ela Motta.-Deixo de fa· 
zer quaosquer considerações sobre a po-
lítica desto professor ; entendo mesmo 
que ea•a, cous.deraçOea nada têm com 
a ma teria de que nos occupmmos. 

Mas, Sr . presidente, alem dislo, es-
tou infurma•lu de que o mencionado 
profe-sor tem em seu favor attesta•lllll 
O$ mais honroa '' · dados pelo ius,.oco;wr 
da escola, que elle ultimamente regeu. 

Vê V. Exc. , Sr . f resideu te, 11ue1 ea• 
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tabelccon•lo o regul1tmeoto 84 do 1873, 
quo o proyimeo tp do qualqu9r cadeira, 
guarJa·las M regra' nu mesmo estabe-
lecidu, oA d ireito A TíLaliciedade, pas-
sados cinco annos, e tendo o professor 
rle que se tr11ta 22 aono~ de oxerctcio, 
soffreo ello, sendo removido, sem as 
formalidades legaos, uma gr.tnde vio-
leocia. 

O Sr. Drumoncl:- V. Exc. aabo se 
e lle ja edA declarado vitalloiof 

O Sr. T . da Motta:-Ntto, mas sei 
que ha muito tem direito a isso, poi.s 
conta 22 annos de magisterio. 

Por esta forma, V. Exc. sacr ifica a 
uma nuga o mais impor tante direito do 
professor publico; é a té irrisorto per-
g untar se olle j a estarA declarado vi-
tal íc io, quando eu acabo de dizer que 
tem 22 ao nos de serTiço e a lei exige 
para Titalicieclade apena~ 5. 

O Sr. Severiano de Resende ;-E' 
cr ível quo com 2'2 annoa de serviço 
n4o tgoha si•lo declara•lo Tita lic:io f 

O Sr . Drumoncl dâ um apar te. 
O Sr. T. da Molla:-0 diretto A vi-

taliciedade decorro da lei e ntlo da de-
claraç4o do governo; esta é apenas a 
coostat3çtlo desse direito. 

Alem di ~s •, Sr. presidente, como de-
corre .cf,, art. 78 do me~roo regulameu-
to n. 'IH, vemos quo este professor ja 
tem até direito a sor aposentado com 
ordenado proporcional, falta ndo-lhe 
apenns 3 on.nos para poier sel-o com 
or.lenorlo integr.ll. 

Ora, Sr. presidep to, recober um pro-
fe:sJr, depois de tantos anoos de ser-
v çv o quando ja tioh11 direito aos favo-
res quo a lei confere âquelles que bem 
servetn por longos annos, receber um 
actu do injustiça flagrante des ta ordem 
é a demoustraçtlo cabal de que em nos-
a 1 11 ro1•incia e na actualidado nao só 
não se rospeiU!o us ditettos adquiridos, 
como uinda de quo ró bypocrttamonto e 
para illudir-se u opiniao publica é quo 
ae !alla em a.mor á lnstrocçtlo publica. 
(Apowclos e não apoiados). 

O Sr. Dr14mo11á:-A remoça., n<lo é 
offt1o~a a direitos adquiridoJ. 

O Sr. Sevcr1ano de Re·ende:-Em 
cert01 casos é uma puniç;b. 

O Sr. T. da M otla: - Um professor 
de 101ais de 22 ao nos do magi.teriu e, 
por tanto, vitalício, nos termo~ do t·egu-
lamento n 8!, é remuvido capricbusa, 
arbitra r iamente, sem ao meul's se sa-
ber porque motivo, e se diz-a remoy.to 
nao •·lfunde direitos adquir idos! Is to é 
d~solador o clamoroso! 

O $r. Drumond:- 0 regulamento 
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n~to quer quo tenha 11iroito. quer que 
seja declarado çitalicio. 

O Sr. T. da MoUa: -Ja resp•m•li n 
este argumento; o nobro deputadn quer 
sacrificar a ossancia á forma e d ireitos 
important íssimos lt uma verdadeira 
nuga. 

A verd&de, o facto é que este pro-
fessor, o<lo tendo soff•·ido accusaç4o al-
guma o tendo, pelo contrario, pre~tado 
22 annos de boos ser viços, como attes-
U o os documentos da~os pelas autori-
dades competentes, foi removido de 
uma freguezia paro~. uma in~igoillcante 
aldêa. 

O Sr. Olegar io:-No1b administra• 
çao ~m se nomo~do para prore!ISores 
a té indívilluo1 que ja fol'io nccusados 
pelo cr ime tle prevaricação no exer-
cício do magisterio. 

O Sr. Sevet'iano ele Rese-nde:- Isto é 
muito gra ve! especialmente partindo 
de um liberal genuíno, como o nobre 
deputado. 

O Sr. X. da Veiga:-Chamo a at. 
tenç4o da casa para o aparte do nobre 
deputado. 

O Sr . Neuon:-0 nobre deputarfo 
e 1tá enganado; nao é•assim. 

O Sr. T.da Motl<l:-~áo é possível, 
Srs., t ermos instr ucçllo publica, desde 
que os boni pro(essores, em vez do ga-
la rdoados, sllo p unido3 com remoçcl.t>s 
acio tosa.~ e arbitrarias. 

Demais, a remoç4o deste professor 
imporb umn verdadeira demisstlo, p >r 
que, velhll, nd·•entado e estando ha 
muitos anoos estabelecido nn a rraial do 
Pao O r. aso, onde tem ca~a ds su'\ pro-
priedade, ano poderA transportar-se com 
sua família desse I ugnr ,onde ost~ IICOd-
t umado o onde tem todas as oommo-
didades, para a insigoi8cante a ldêa dos 
Confins. 

Nestas círcumstacias, o neto do prê-
sidente du província, çlolando os di-
reitos dtosto profes~o r (não apoiado do 
Sr. Drumoná), vae pr.wavelmento ti-
rar o pilo o um pobre velho pae do ( ,L-
milia, alem de uma g r11o de illogaloda-
de, p<>i~ importa ellu verdadeira e tre-
menda v:olencia. (Nao apoiado elo Sr. 
Dt·umond). 

Eu espero que o nobre depu t:vlo, que 
me h·•nra coto seus apJrtes, virá expor 
a rnsão quo tlolorrninou o pro;idonta dn 
província a pra ticar este acto, pot·q uo 
eu até hojo ignoro qual soja es3a ra·tlo. o s,·. Drumond:-Não houl•e vio-
laç.lo de lot. 

O St•. Seve1·iano de Resende:-Lni e 
~ustiça fordo espesioh •d'ls, ' 
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O S1·. T. da. t\1 olta:-Das palavras 
dcl nobre deputado ja eu collijo que ra-
sllo nlgci ma S. Ex c. ~odec â allog~ar que 
julll•B 1uo, que ao meuud explique o 
u~:t· • cl11 udmiuislntÇtlo, porque o no-
Lrll d.:puLUdo.npenas licccitaJse n dizer 
que u lap:10 de tempo, durantu u quul 
" pl•vfOS:or tem servido, e llum, uao 
lhe dâ o direi to de vitaliciedade, não 
ollatanto ll loura expru.·sa ela lei em 
rcnLido c •ntra rio , porem que esse di-
rei to lhe é ""do pur um favor do go-
\'tlrnu, quau lu lhe passo o Litulo do 
vitalicio. 

O Sr. Drum01ld dá um aparto. 
O Sr. T. •da Motta:-0 n•.bre depu• 

t cdo està mu1to acostumado a articu-
Lr defezas por suppusiçao. V. Exc. 
sab.1 ~e o prof..ss r e>t:\ habilítadu ou 
nãut 

O S r . .Drumond:- V. ~xc , que v":o 
faze•· uccusat;a.o, de l'ia vir 1uunido dos 
esclare.:i tuc:otoa. 

O S1·. T . da. MoUa:-Eu jn di~ae, ao 
COIIIIiÇal' uliuhas obs ·I'VUÇÔOS, quo pre-
tundia rdquurer documouto•, mas, at-
teodendo a que isto poderia ddmorar a 
dis 1u s~Au du orçJmento, aproveito o 
eo$llju que me dá R discGssllu deste pru-
jecto para trdt tr. d~ al!Sumpto .de que 
100 uccu pu. e deadJu, ma• nau c rem, q u .. 
o uubr.t Jeputado &J•resento alguma 
rn O.o plaustvel, que possa ju. tílicar uu 
explicar o acto do prús dente da pro-
v.ncia. Das palavras d·1 uo!Jre <lepatado 
eu ja d.:preheudo que S. Ex c. r1àu podo 
apresou 1ur r:u;ãu ueob uma j ustificati-
va de semelban o attenllulu, que essa 
n ' "' exist :. 

O ,1 u r é çerdade, e nes!e J>?D t., nâo 
te :tbu IUO•Io de ser coo te~t..do por quem 
quor que seja, é quo o pru foss~r tem 
:.:~ unuos de >ervrço, q uaudu il erilo 
b t~taow~ para elle ser doclaradu vi-
tal icic, e, D<J em lauto, ~oiTroo uma vio-
lenta r~moçilo, quo importa rnra elle 
''urJadotra dernu.silo. 

Sr. prdsidento, como jn di se, este 
facto dijmonstra nau ~ó o pouco es-
crupulo da admini~traça.v, o •eo pouco 
reipello aos dtre;tus adqui rido~, como 
uiocla a pouca 5,in.:or idado com que nas 
r .. lla t•rn amor à insl rucçtlu pub lica. 
(A poiados da mi110r ia). 

Nd•J é cre:~ondo impensntlurneute ca-
dei t·as e uugmoutanclo com ollu~, e 
mu.t '• a cJe,.puza ,.uLlica , e pruven -
do-u .. . 

O Sr. :\loretzsolm:- Muitas vt~zes 
c .. m criminosos. 

O Sr. SeceriatiO ele Resende: -Como 

o nffirmou ha pouco, o deputndu liberal, 
Sr. Olegario. 

O Sr. 7'. da. MoUa .... ató com cl'i-
utiuo us, CJmu acaba d1> dizer o no:s~ 
th~tiocto cullegu, o Sr. Olegllt'Í•I, que 
Sol buclo propaga•· llnlre nóJ a iostruc:-
Çtlo puLl lca. 

O Sr. Drumoncl:-0 presidonlo po-
do nllo conbecer o.• factos. 

O St•. Olegario:- 1'anlo cnnhecc, 
que alguns vêm mencio•tados no ro-
latorio do iuspect'r da ÍO$lrucçllo pu-
blica. 

O St·.T.da ,\{olla:-A lnstrucçl[u bn-
de .molhot·ar e prvsperar, otto por osso 
forma, m;ts qua!tdo S!l esculhilr na.ra o 
prvf~s~rad·• um pe•S·•al moral e intel-
lectualroente habilitado o prinoipàl-
mente quando ~e dor au~ professores 
coadtçll j& do independencia, que façllo 
com quo ellu, em vez de agentes el ei· 
t r~e · , do mau h• das do govornn, se t<.r-
nem vecdade.ros iustructorea da mó-
ciclRtle. (1lpoiados da minoria) 

Taud11 assim t:Xpo,. t·• o facto que 11111 
t ruuxo à tribuua, e fei tas as considora-
çôes que dclle decorrem, eu devi~ rOr 
aqui termo :\s minha~ •·bservaçllos, de;-
nl nbuvaolas e dcspretenciusas. 

NA•• posso, porem, fa7., l-o,em '!'ista do 
discura..~ quo acaba de proferi1· o n~>. 
bre deputado rcs:denle em S. Ju!6 d'El-
Rey, u Sr. coronel Jo!lo Luiz, a q uern 
vvu dar ligeira rc·posta. 

O nvbro doput tdo, renovando o de• 
bJW sobro poliLica geral e ew um ler• 
r~n...r em que elle pode ee torn .r on• 
cantleceute, não manifestou •Jesojo de 
quo a discussâu elo orçamento tenh3 
terminação prumpta e calma . 

O S1-. Seoerta,w de Resende:- Fez o 
htstorl o tia sit.uaçao act.ual. 

O St T . da Motta:-0 nobre doputn-
do fui, contra a miDha espectatíva, pois 
quo multo o·aprecio, uimlamente ln-
ju~lu para com o partido que ou tenho 
a hon1·a de representar nt~sta casa. 

O Sr. Seoerlano de Resende:- Porem 
não npootuu factos; declamou. 

O .Sr. T. da Molta:- Disse S.Exc. que 
os conservadores commelterllo violen-
CI:I~, esbanjarão os dinheiros publicos, 
provocarao gemidos&. 

O S1'. Sellerlatw de Resende:- Pu r a 
declamaçAu! 

O Sr. T. da Motta: - Srs , os consor-
vadoros g.1sLarAo muito, é vardado, por 
que, sub1nllo ao poder, acharAo o pa1z 
a hraços com uma tremundn guer1 a, 
t riste legado da siluação liberal. e en· 
contrarAu o cambjC? a 10. O partido ecm-
servador nao podia se recusar a r . .zc~· 
as despezas,embora muito constderaveis, 
que orao exigrdas pela honra nacional' 
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• mas leYou a ,auerr~ l)~bom i .enno,ú)b- • 
tendo para ó palz espleodhla vigLorla.· · 
Tqrmint,~a, .esta luta. o ~\lilo j:OD· 

. serJâ!lor d'eo .U-qme~.lmp!ll,5o t::"nóssa 
~fé'dâde ~em to4(1s . 'QS.Jl(Jntol que dolle 
mal• car'ecilio; 'dufltn.te ó tempo que à1n- •. 
dá esteve•no poo!er , tratbu de 1deseo-
volvo~r a instru~lo · pul!Uca,· (cauda~ 
do estabelecimentos importantes,'- dlsso 
exisLo uma prova br)ihant~ nesta mes-
ma capital. 

o Sr. ~rumoM:-E' program~ de 
todo• os partidos. , o Sr·. Séõertano cte Res~tide:-6 meu 1 nobrtt coltega ,rho·~triln • 0~ llra~o'os ao ' 
·partido cbbserva4or. , • • 

O Sr. 7'. da Mot.tiJ;-N~ estop agor-a 
apreaentandO' o progra"ma Jo parLido 
conservadbr., Dias fateodo uma enu-
mei'&;Çio raplda doa · ~Wrvjçoa por1 elle 
preslàdos ao palz na ul\lma .~ez. que 
di riglo aeu1 destinos e em r01posta âs 
~~qra~\.llljus,ta~1 que ,1~1e, Corao rei tas 
hnJe ne1ta oa,sa. • , o· pattlllo i:ó)het-vâdqr• bés'eh,b\véo 
e:r.traordinariameo~ as ·nbssas comrnn-
olcaç4ls talegtaphloas, a 11ossa viaç4o 
forrea, a• ::~ossa 4!9\ua.lt•l' cl ~ .e V. Exc .. . 
sabo. So. pt:esldeD~I q11e noobum :lesses 1 
melboramanloM se conllt>gue sem despeza 
e despeza aV;ultada. . . 

Eu alo sei, Sr. presidente, quaes forAo 
as granJas vlolencias a q,~ 111~ referi o 
o nobre d.aputa(lo, nem quaes os ge-
midos que o meu pa~Jdo provocou ou 
fet ouvir DCl nosso pa1z, rne;swo porque, 
Srs .• ae gemidos .houve n83se tempo, 
pr.ovoca•los .. pelo go.v9rnq (o gue ignoro 
complet.amen t.e), ja seu~ ec,.hos)\>ril,o aba-
fa•los pelos ge1oldos cruciantes arran-
C3dos ás vic.tlmas ,do Cearâ, d.a Vicio-
ria e da propria <;Or,f.!l. (A.tx?la/ti>S da ~p 
poslçlfo). , Estes aAo .o~ go1;n1dos quo aln-
•la oobolo nos OJJ v,id.os de tqdos os bra-
sileiro•. (A.P!Jfp@s t tt40 a'ft<{lf!dOS). 

O Sr. Secerklno de Resenae : - I~ a 
perseguJç!lo.atroz ,cuntra o major Jgnâ-
clo, no CearU o Sr. T. da Motta :-0 IJ!IIU . honrado 
collega, a qni!JO leqbo a honra de res-
ponder, occupou-~ aJuda de o.utras ma: 
ter ias rert~rinclo-se ao discurso que aqu1 
foi pr~ferido pelo qJ!)D digo~ e di~tlncto 
correligionario, o Sr. Sevenano de Re-
sende, . na discUS51D da lei de Corça pu-
blica. 

Entre outras. Sr. presidente, tratou 
o nobre deputado de dér.nder • o juiz 
municipal de 'S; José d•Et-Rei, que del-
li-ou de proceder ao alistameniA> eleitoral 
urn tõmpo, cpmo era de seu rigllroso de-
vei· das accusaç4es )ustlsslrnas quo lhe 
for~m Ceitáa pelo meu bonra~o compa-
nheiro de bancada. 

o s,·. sevel'tano de Resende :-E lJ ue 
ja apresentou-se na l.mpconsa como •·eo 
confesso. 

O $1·. 'f. ela llotla: - O óobré dei'!'" 

• 
tado, JueuJio• um.confrRDt9L~~c ,essa 
juiz e se.u antec~Oi1J1UI.Irmov,- ~1e'tlií 
era, P.IDJto VfJler•or. ~.eliiê Q 9110 
se apíecessor lia vi"'!\. htfi{l!o ~oltár'um 
In~ vld W•>: ·~\'·es'ó tirl)' f grliht'é"Úilllcto: ua 
pedido ~Q :sr! D~. Cárvanlo dll Re&ende1 
dígnb C!opúta'llo geral.u '" '" · •• ; 'i 

o St-!•Beoel'tano~ R1161111e1~,Minwq 
muI to-dis,lncto, IDome,,v&mlljQ,amen.~' 
conhe<:idó1 para·'lüe Jbe ~ aJ~Íl!g'U' 
ns insntuaçõe~ ,do m11u collrura d~> ;~l~, • 1 t" -.:s -~ ~~ ... '~i'" "" .r c,... .• ., 1 • O Sr;;r'. ~q:.--+fo(/4 : ;;-1$r~~tl1Sidliq'to', 
P!lra.qpell), J.cnmp nó~. conbo_ço·o ·o(e~àdo 
caracter e ·~:~rab~s dotes'in!ellectlllll&a<~ 
moraes de S. Ex. o Sr. 01:: a. de Reten;. 
lle tapowMs dlrmEM,.ià),t, á acCus&çao 
do -.nobre deputado I é um f a cU> lotei&; 
<mente ~~prendenta. . " • •,L : • ... 1 . ,, 
v.4 (l)•SrJ. SllvetílaHDlde-Re~e: ~ OfSr. 
Carvalho do R.tsendo é_mqjjpJl9nhéci\f~ 
essa Açç!ISJ!Ç<lo-nqo 6 pre>jualc:a... " 

·Q §t·. 'f_ .d.q.Jtlq,(la ·, -·~s~ Sr. prllsi-
A~~~~. p,l\\ou 9iá\!8olo #1igt.~;o er1•se-
ver•nno dé'ReseOtle, cón'tilstott"tllln1e4kl.-
tamédte' q ti à &S;Se ctaa.~o bd\Jie;s~e sido 
pr9S<Y edl ftll'gT&nt'e~ . ... " ' • lt 1 "" 

.O Sr. ·Be~r>tuno M Resetlde :-.E' mta· 
c to. o~o;Sé. dotw~ pt:Jsaq..eal'l\IIBraru~~ o&. T .'da.AloJlíl :-,Ror~nto, dS:are-
henlle.se d• ~1\lrnmçlo dq no~a de~u.
~dct nq~ .ht>,l!vê ques.ta§.~~6're1 l<bl" olt 
nltp _!er p iq~•~ii!u.o pr~so pM hnEJ!'Itn'tq. 
H a venáo q uesta<Hobrq: eS41l poptj)'. bada 
mnj ' natural . do que o Sr. Carnlhti 11$ 
Rosende, tendo octasllo·ife '(Jrounnelar-
se sobre ó ract<-, dar puecel', como .df,. 
tíotJto jnrisctonsulto' quo \é, o'u :omtit•r 
sua opinilll'·eobre·a pri$1lo,.!lqjndl vii\uo, 
a quem se refe:ju o no~re.<!.I!.P!IIaJIQ· ..Jt o Sr severlano de Jle~ende: - O 'Sr. 
Carvalho de Resende oaâá ~éi>n~olh'i>u ; 
como advogado do p're!b, p1·bvou q'ti.Ef o do 
se dera Oagrilnta e. ' po'r coiH'eque~cla,n 
lilegal ídado lia pr1slo. • , ' 

O Sr. 7'. dcrMotla: - ConspQ11on ta-
mente, Sr. presidente,, deste. f~oto ne-
nhum desal' podia resultar, netn pat·a..p 
Sr. Dr. Carvaibo Je Resende: ilom' P!lfP. 
o jujz muulcjpal, que foi tao acdsàdo 
p&lo nobre depul:ldo. , , 

O ~~·. ,J Lt~l_; ; -:; Esse moó<) ora ~rl
ronle inuilo ~roxlml}doSr. Cnrv'álho de 
nesénde. 

o Sr. Stcemno de Resende:- lew o 
impedia do sor seu arlv'ot;adM! • 

O "Sr. 7':'<ld ilf olla:-lsio ern onda 
lmpórta quahto ab PJIIW' de llirdito o 
era ·até ra~ao mais for te pal'a que ~Sr. 
Or. O. de R.llsende ao. interessasse por 
osso moço. , , 

Aindu estranhou o nobre deputapo 
que o meu amigo: ST. S. de Resef\d~, 6-
zesso outras accusações ·a dons cida-

• ' .. jO'"tl d!los .. ._ , ... , 
O g,. Seve•·iarn'clo {lescri/18':-Si sou-

besse que se gas'tar'in lan(a "tet ~Q) -



tao ruins d.:funlu~. 11110 tocavt. em ~e-
111el'hantal ia·l•TiduoJ! •. .. 

O Sr.~. Ja M otta .... tlous cidatlaos 
qu .. reihlem uu d1o1 ri.~ tu que S Kxcs . 
Llo diguaJDdliiAI repr.,~touta!J,I. . 

Pur ucc~uiúo da d1acu, aao da força 
.,ublíu, Sr. l'ru•dentt- eu J& nu1 occu· 
poi daaa. !llctus , 01 então di~ que t~S~~e 
IUotU amigo 11CCU1WU _l.llll• Cldad_llul COmO 
funccíouarloa pubhcu$ (apoúldol âa 
minoria). ~·r !iiClOs wu1"' graves.~ . 

O Sr. Ste~~r ia110 ele· Hesenck:- K J& 
m~Lrui à V. ~xc. duc';IWeiiLO» ~:ompro-
11~ wrio• diuu. · 

O Sr. T. da M olla:- K' Terd~ade, V. 
Kx1:. •nosLrciu-JDu ducumunLcl ~:owpru• 
ba~.Vr:v• dll u1ua bu .• ca liiJIUlO•a I(Ue 
1101f.-.eu ew :ua cua u1u o.lia de lll.lfiiO 
e DO UI JDUUW e1u que -;~~oiVi& Uc:l:~l'ar'O 
1 uga•· ,I., pr~tSidou\oo J~ wua.a t~ltllWI'Iil. 

Ort. , :,r. t•re&.d-. nte , endeutuw!'uttl, 
auturid•dop qUo! l'''vccd?lu .Je.ta fllriDA 
ua.1 pu<ltlW wvrc~..:el' uu>•O• lvuTvrell, 
ll&u d1guas .J~a autia $8Vu.rll cdUliUra. 

u Sr. Se0f1'iano de Heu,.úe:-u go-
,·erno U.beral al'r"c1a La-.• "'quue1 . ... 

O Sr. T. da Molla:-G,uoluw S. 
Kxc.,tlx.,udu que e•tranhafa que o WtlU 
a 1111gu fallt.,.e cuw t&ntu exaltllJD~uiO 
b.J,e "'" l'ulilica, quantl11 ja h~avl~a a1do 
lillor~al. 1 

O Sr. Severiano de Ruende: -l.,;o é 
ph•m t&>~i:a du :,r. M:· Fauatiuo. 

O Sr·. M. FausliiiQ dá uw aparte. 
u Sr . s.oeri<mo de Hesende:- U Sr. . -hbuoel Fuuo&tuo ~unhou l>SSU. 
1.) Sr·. T. ua Molta:- 0 mou &migo 

j& ~:.Juto,tvu e~>a prup.mçâu. 
(H a muitos apartes). 
u :r Presidellle:- À'neuçllo. 
U Sr. X. Ja Veiqa:-Tamllem ~o tem 

dito por TUW~ qu11 o 0011~ cull.,~a! o 
Sr. Ut·umond, fui cunaervadvr. (Júsa· 
da-1). u Sr. Drumond:-Nlo me con~&.a. 
(Iltsadas) . 

U Sr. :1'. da Motla:- E Lemos a inda 
saudad~~t •J11 S. l!;xc. Mils, Srs., mea1uo 
quaudo dO désse eue fact11, o nu~~u cul· 
ltlgll. ura JOUtLu rooço. ulu ~e adtnll 
ainda uu go&o d11 d •retttl:l puhttcos. 

O S1'. J . Lui.l:-Ja era profuoaur pu· 
bhcu. 

O Sr. Seueriano de Ruende:-E~tá 
englluado, cou~arv~adur tenho s1do dtlS· 

.'de o pri1oeilo d1a de minha vida I'U• 
bh~:a. 

O S1-. T. da 1\f olla:-Ora, s~ os nos-
en~ houlllDS i'OlttlCOS IDU·IaiU dtl OpÍnÍlu 
depo1s de avançada idade .... 

!J :)1·. Olegat·io: -E o ~Ao çooft~~~a? 

O Sr. ~neriano ík''Resende:-Quo 
iu.lstenciál 

O .Sr. T ... \ia ~O;Iffi. ;:; _depo:~ ~ll te-
rem ih vellill~ occupàdo os lugares de 
waior impurtaocia na p~Jiticu do plj.ÍZ, 
ulo aoriil de admirllr, a: t~tuta 1a data 
que ou asaigual• ao facto, que o nu>ISO 
culleg • u~•w procedo~,.., e&u itladtl tio 
poul:u ··vtulçtula. (A.poiado-1 da min<J· 
ria). · 

Alem li isso,. (I me·u di.tincto correli-
giou~r_!u, pur e:&;& form'& aecusado d'.l 
:ncoh,-r. ·n~:ia pó~tt Cll, 'e a mêu Ter, tao 
lujusl~ameute, quau,<lo dlàcutiu a Corça 
I'U':'Ii<:IA, ~apt'etiOIItOil um (aé·.o, do qual 
d .n:un·u aluda l'rova robualt. lle qu• .nAu 
deo-se ilr.o 1111. . v .da 1-oliut.;a tlu S. Exc.; 
" é quo, tlo~:dtl a pruuet ~a vez: que S. 
Ex.c. êowparaCtlu p4r .. nte as urnas, 
llti1Upra Ttl,vu com 0 1 c .mservadores. 

u St·. S1veriano de Resende:-E em 
.Mad.uuua !ui se1upre muito dl$tín •ui-
do }'elo11 cuua.:rvaduro~~. ao pa..;so qu

0
e os 

l .uen ... ~ JDoT tj1m·u;e •tr'!z: porlllguição. 
O Sr. PaiQW.o:- V. Exc. está dando 

~ao fa..:w uma ilupurtancia que elle nao 
tem. · . 

fJ 51'. T. da Motta :-&ü enteo.Jo que 
na verdade a mudança' de politlca é 
u1u facto que entre nó~. Infelizmente, 
nll.u \elO ll •mportaucla q11o devia 18r; 
11111$, uma: T~z que fui rormulada estll 
ac.:u-!lÇIIo cunh·ll u meu dlstloctu collega 
d11 wu.:all~a e eu tinha de. 1'65pooder a~ 
dvtuai~ wu~I.Jerações do nobre deputado, 
nôlu LluVI~a dotxllr du matii!estar mlnba 
oplu&ll.u 11. liSte respeito. 

o Sr. Seueriano de Resende:-Era. 
precisu líquldàr istu. • 

u Sr. T. àa Motta:-Vou concluir, 
fllzllULIII llg9iras considerações sobre a 
em~odil que aCilba de ser apresentada 
peto nobro~ dettntado. o Sr. Drumood. 

Entende o uv.bre depuLudu que a ex.i-
gducta do cuucuuo para a illutoi· 
ua.,:av publica da capital importa vlo-
l:açél.o da dlrettus adquiridos .... 

O St·. Drnmonâ:-l>enLro destd exer• 
ciclo. 

O Sr. T . da Molta:-lsso ja foi a cor· 
recçãu da emenda. 

O Sr. Drumond:-Mas é o que está 
em discuss4o. 

o S1·. 1'. da Molla .. e,~pP,rt:tnto, o con· 
curso vern fuor com que a assemblea 
revoaue aqu.tlo que ja foz e revogue 
1m prudente e iojustllmonto. isto é, com 
viulaçao do direitos adquiridos . 

Mas, Sr. presidente, tia propria anru· 
mentaçlo doS Exc. so doprehendo quo 
n4o bavena tal violaçilu de direi tos 
adquirido~. ainda qua.nd.o a me•ll•h l'}'hl 
ex1go~ u cu o cu rio passasse em a. • d•s· 
cu~~~u, cowu passou em 2. •, pois q·ue 
a lti l'rovlucia., eiQ virtude da llu~l M 
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colebrado o .con,rato, estabelecia que 
a admin istração o celebrasse c!lm qqem 
melhores condições o1fe ree8Sl~se e e,u 910 
sei como a atlmín islraç4o erla veri-
ficar q uem oftereceria moi ores condi-
ções. som abrir concut·~o. ( Apoladtl8). 

Por consfguinte , a 'u<Jmlnl~lr11Ç&u, ce-
lebrando o' cuntrato como o fez, violou a 
I oi o odJ n'Ao ' témos obripç4o algllma, 
e mui tu \nea:ós o direito de delur de 
tomar aquellas medatlas I(Ue. eoten.der-
mos mais convenientes ao ser, iço, ~ra 
c.Jnformarmo-nos com as illegaJidades 
da admioistraçao. 

O Sr. Dt:umond:-V. Exc. considere 
quo em aouos posteriores a assemblea 
autor,l,~!lll o prosideota a prorogar o 
c~otrato; portanlo, validou-o. 

Os,., M. Ftflgencto:-N&o ha lei ne-
nhuma nesse ·eentldo. 

O Sf". Drumowt:-Oaraoto que ha. 
O Sr. T. da Motta-:Maa o uobre de· 

putado nllo &• apresenta. . . 
Ainda, porem, Sr. preJidonte, que 

exista essa, lei, nem por fasu deixa •le 
ter aido allegal o contrato célebratlo 
p alo presidepCe, sem codcbrso, quáodo 
a lei exigia que o contrato fusstl feaao 
com quem melhores condições otre-
l'Jcease. ' 

Poa· consequencla1 o acto da aS$emblea 
ngora, ioclutntlo ao orçamento tlisVQ~i
çao que torna o coocursoobrlgalorio,tal 
como pauoU;", em 2, • dlscusllllo, o ao e 
mo.1s do que uma mt>dida lotei ramente 
Interpretativa, repetindo. em termo$ 
mais precisos, aqutllo que claramenle 
1 1 depreheode da prlrn~:~lra lei, mas 
com que o presidente da província 
n .to se qulz conformar. 

Por C:onaequencia, nilo havia viol~&çlo 
de lei, nem de direit03 adquaridos. 

O s,•. S. Ferra.:-Havia da fé dos 
c Jn tractos. 

O Sr. T. d4 Motla:-Para se poder 
e x•gí r o respeito doa cootraoto~ e a sua 
í11, à precho que elles sejllo vulido~. é 
preci~o que teohao !ido contrahidus por 
partes habeia para cuntract.ar, o na 
minha opmiâo, no caso vertente, a 
administraÇão, contractaodo Cora das 
condições da lei, nao era uma parta 
que estiveMo habilitada para contra-
ctH, porque a competeneia do governo 
deriva-se ifa aut .. risaçllo dada pela 
as~omblea e, portanto, devia só ser 
exer.cída no~ te rmos em que a a:;sem· 
blea dou a autorisaçao. 

De outra forma, alem du .grande io-
convenlonto que poderia resultar para 
a província e do cerceamento das a~
trabuições desta assembloa, so conclui-
r ia Lambem qne um erro qualquer, 
comm~ttitlo pela administraçAo na ce-
hsbruçao de um contracto, seria irre· 
vogav11l1 nau se ~eria corriS'ir. 

• 

Sr. presidefll.e, o~o ·querendo con-
correr para que se .demore maia u vo1 
taQto du OrÇilmenw, vou concluir , la-
mea_l ~audo novamen.te quo a dtsçussltp 
pohtlca o c~luroaa .Ct~s~ ronoç.uda nos 
uhimoa dias do !!OSSos ta·abálh9s, ·qqà_U-
do com prc,teza e calmu dli)V~<llllO~ 'Br· 
minul-ua. E' isJ.o uma conaoquenci~ 
de nussos bubitos inveterados, " 

A política entre nós absur,v~ tjlsi,g, 
é _um minotauro. é um ver:dad~ro yam-
pa~o, quo auga l~o o.sanguo, 1.9da a 
181V& de nas,a socaedade. 

Nilo atlmia·a, portanto, que a discuS'-
sllo calorosa e apaixonada se· mani!es-
tas~o no lllUIIlf)~to em quo d ivi~&mos 
tratar, com todll a calma e do harmo-
nia, ti os magnus interesses ua provincia. 

Tenho concluído. (M"ilo bem). · 
O 8r. Lemo8a-(Nao temos o 

sou discurso),' ' 
SKo apoialfas e eo tt'ilo conjunctam'en-

te em discu~4o a~ seguintes- ,. ·. 
Emen®s. • .. 

' 1\1 2 ·· -. . ~·. . 
Ao art. 3.• § 3. • · 
IJ~poas ~ palavra-a:-~ter,or~s.:...di

ga-se: e bem assim a impor\l'ucia ~a 
conatrucç4o e recons trucçao das póll· 
te~ e esla·adas dos municípios do Ta-
rnaodoâ, Formiga, P iumhy e Santo 
Antonio do Monte, quo Conto arruinadas 
pelu ul tima.s iouõdaçõos o que Ja 
forno orçadas pelo engenheiro do dis-
tricto. 
. Sala das ses:ões, 30 de Outubro de 
1882.-Lemos. 

N. 3. 
Ao art. 2.• § ô. • 
Accresceoto-se: - sendo 5:000$000 

para as obras dD oncanamcnb de agua 
potavol e coostrucçil'o de um chafariz 
na cadade da Formiga, autorisadns'}lcla 
lei n. 2720 de 18 de De~embro de 1~80 

Sala das sessões, 30 do Outubro d~ 
1882.-ilf. J. de Lemos. 

N. 4. 
Pa ra a~ obras da matriz de N. S. do 

P ilar do Ouro Prelo, 400$000. 
' Para as obras da co.pella de S. Fran-

cisco de Paula de Ouro Preto,350$000. 
Para as ubras da matriz tio Carmo 

do Rio Claro, 500$000. 
Para as ouras. da matriz da fregue-

r. ia dos Al'cos,õOQ$000. 
Para ns' ótiras da matriz da freguezia 

do Campo Bollo, 500$000'. 
Pura as obras da matriz de Dores d.l\ 

Boa Espm{oo,;à, 600$000. 
Para as obras do Ct'miterio da tre-

gut'zia do Bambuhy, 400$000. 



... 
Sala das sesslles, 30 de Ootabro•de 

1882.-.V:. J. (Ü .Lem01. 
O Sr. 1 • Secretario lê um olftoio 

dol!CCretario dogovem o,communieaodo .' 
que S. Ex~. receberA amanhA, A 1 hora 
ri a tarde,a eommtlllo que tem de levar 
leis A ·eaoCQto. 

O Sr. Presidente oomea para &•ta 
commhdo os Srs . .José Roftno, T . da 
Motta a 'H. Sales. 

Lê mais outro olftoio do mesmo ae-
crebrio, •l••volvendo a .propolt.ÇIO n. 
2987, A qu 1 S. E:r.c. negou aaucçto.-
A' commtlllo de leis-nao sancciooadat. 

À discue~o fl.:a 11diatla pela hora. 
2.• PARTE DA. ORDEM DO DIA. 

.Orçamento municipal 
Entt'A e& 3. • tlircu•sl.o I) pr~ojecto o. 

307, t~· urÇ&9)eo to ttJànicip!il. 
O Sr. Lemos,lichandu IJUG po~• m ~r · 

red~~~~~~· :&lgum" v~rbl&~ ~~ d~J~peza 
de diverilliB ~m.aclll!, co111o sej~ ,~s q_ue 
se ref<~rem á gr&Lil!cllçõea de o;mvrega-
doos, e q-ue devem ser · .upprimid&:~ ou-
tras, comn &l'&oLuaes ll .auxtl•os p:tn. & 
procia·lo de Corpu$ Chr,iati, neue,aen-
t .do formulou uma emenda, que justi· 
ftlla e manda·â mesa • . · 

Sao a1 oiadas e ootrlo conjuoctameo· 
te em di$•;u:lll8o as seguintes-. 

Emenqál. 
N. I. 

EmenJas ao art. 2. • do pr .. j lcto n. 
~. I 

§ .2 • o 4. JJgHe 22Q$000. 
!!i '2. • u. ta c e:r.tincçl.o de Cor· 

migue rvs. 
§ 2. • u 17, diga!se S0$000. 

• to: 2 .• o. lg c 70ú$000. " "'~. § 3 • n. 1 ~ vvvopvvv 

S ~. • n. 9 c 50$000. 
§ 3 . u. 10 « 3:750$000. 
§ 4.• n. li c ,2Jõ$UOO. 
I< 4 .• o. 12 c 735$000. § {) o o. 1 c 10'%. 440$000. 
§ 5. • n. 7 c 100$000. 
!!j 5. • n. 11 « 50$000. 
§ 5 •• u. 11 c 2:320$000 
§ 6. • o. 10 c a 15%, 496$000. 
§ 6. • 11 . I I c 3()$00v. 
!:i 6 • u. 13 c 1:2b3$000. 
§ 7. • n. ll c 50$0110. s 7 • o. 16 c 5:53:>$000. 
§ 8. • u. 4, suppríma-se. 
!§ 8. • u. 5, d i ga-~e 77~$600. 
§ 8 .• u. 14 ~ 3:6$5$400. 
§ 9 .• 11. 1 c 800$000. 
§ 9.• n. 5 c 120$i)()(). 
§ 9.• n. 11, SUJiprima-se. · 's 1).• u. 11 , supprimllo·se as pala-

vras-ao e~crivão-do jury-e eleve, se 

r 
I 

a•·nrba a 600$000, stlpprimin.to-se , o 
r };<> I' .< n. 41'· 

'§ ~~· o 15, diga-se l :t79$000. 
!j ·u. • n'. H, ·· c 5;560$200. 
§ 11 Íl 6 c 1 :500$000. 
!:i u il. 10 c 2()0$0ó0, 
~ {~. n. 1:a c 2:~. 
lj u. o. ~ c SOO,lQ.OQ. 
!!j h:. n. 1 c 50$0QP. 
!:j 12. u. 15 c 4:0~. • 
S Ut b. 7 c 50$000. 
!!i 11J. n la c 5:600$000. 
!:i 18. n. 14, sopP.rima-ae. 
~ 19. n. 1, digâ-se· 800$000. 
!:i 111. u. 9 c 350$0Q0. 
!:i 19. o. 10 c 2;181$0q9. 
!!j ~ J'· 4, suppriJPa•se. · 
!!j ~. o. 11, diga· se '2:100tooQ. 
!:i 21. .O· .9 c creaçló de ex-

po. ttn-,180$000. 
§ 2L n. 12,diga-so 50$000. · 
!:i ·~1. n. '13 c 3:270$000. 
!:i ~4 n. lO c 50$000. 
!§ ~4 D J3 c (:624$000. 
!:i 26. o. '12 ~ 50m> .. 
S i6. u 13 c Si9$000. 
!:i 'l7. it. 1 c sboslklb. 
!:i 27. 11. a,su pprima-ae. 
!:i 'líl. n. 14,digu-se.3:970$000. 
!:i 28. u. lO c 500$000. 
!:i 28 o. 20 'c 22:485$000 . 

.~ ~. n. 9 c 50$000. 
!:j 2~. D ll c 26'7$400. 
!:i 30. n. 7 c 50$000. 
~ ~. u. 1a c 1:200$000. 
!!j lll u. 15 c 50Í9QO. 
!:i at. o. 18 c 82()$300. s a~. n. 1 c '800$000. 
.§ a~ . n. 2 c 80.0$000. 
~ a~ u. 6 c 360$000 . 
!:i a~. n. 20 c 100$900. 
!:i a~. u. 21 c 2:980$000. 
!:i aa. u. 10 c 50$000. 
!:i 33. o. 11 c l :450$000. 
!:i as. o. 6 c 59$000. 
!:i 35. n. 8 c 966$&85 
§ &~. n. 11 c .51,)$000. 
!:i 38. n. 12 c 1 :081')$000. 
§ 41, o. 13 c 50$0()0. 
§ 41. o. 16 c 2:~. 
!!j 42. o. '6 « 1:070$000 s 42. o. 8 c 60$000 
!!j. 43. n. 9 c 50$000. 
§ 4a. n. 13 c 2:11q0$000 
!!j 44. n. 9 c 644$500. 
!!j 44. o. 16 c 50$:000. 
!:i 45. n 9 c 1:2Í~ 
!:i 46. o. 11 c 50$000. 
§ 46. n. 12 « l :950,000. 
§ ,48. o. 8 « 15$000. 
!§ 48. n. 14 c ~:005$000, 
§ tl9 .. o . . 9, ')lf2riq~a-ae. 

• • 

• 

• 
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&NNAE8. 88.,. 

§ <til. n. 12, diga-se 206,000. 63.• SES5AO O.RDINARlA EM 31 DE 
~ 49. o 14, supvrima-ae. OUTUBRO DE 1882. 
~ 49. 0

• 17, diga-~e 500$000. !?at:SIDENOIA oo Sa. BARXo DR Coao-§ 411. 11. 20 c tl:864$000 
~ 50. 11. 8 • 120$000. 
§ õO. u. ta c 1.310$000. 
§ 50. u. 14 c 50$000. 
~ 51. n. ..: c 15 X 1:77.7$-500. 
§ 51. IJ. 17 c 4:1S34$500. 
§ 52. o. 8 c 50$000. 
~ 52. n. 10 c 73<1$000. 
~ 55. n. 4, supprima-ae. 
§ 55. n. 18 c 
§ 55. n. 22, diga-se 120$000. 
§ 55. u. :.!õ c 6:227$·178. 
§ 57. n. 11 c 2:0lb$000. 
~ 58. n. 18 c da cidade. 
~ 59. n, 3 c 00$000. 
§ 59. n. 7 ·c 450$000. 
Sala da1 sessaea, 30 de Outubro de 

1&52.-.Lemõs. . 
N. 2. 

Emenda ao addl ti v o n, <4 .1 
IJepois de 2;;()$000, acca·escent&-se:-

igu <~.l moute repartidos 11ehu· ,quatro 
sessões. 

Sala das seSSOes, 80 de Outubro de 
1882.- LemoJS. 

N. S. 
Emenda addi ~iva para . ser collocada 

onde convier: 
Faca ado,>tadn para tooas as cama-

raa ruuuicipàes, que ainda nilo o tive-
rem, o regimento interno da caruara 
municipal do Rio Novo. 

Sala das sessões, SO do Outubro de 
1882.-Lemos, H. Sllles. 

N. 4, 
Ao PI'Ojecto n. 307. 
Ao a~t. 2 • § 1. •, depois das palavras 

- s. Joao d'EI·Rey- daga-se e Leopol-
dlna.- S. R. 

Sala das sessões, 30 de Outubro de 
1882.-Menelto. 

N. 5. 
Para sor collocada em lugar conveni-

ente, 
§ 1. • Aquelles devedores de foros do 

municipiu da capital, que 1!0 dias de-
pois de publicada a presente lei e.afll· 
xaolos os edilaes do estalo, coruparec&-
r em a remi I' suas dividas até o IIm de 
Ju lho de 1883, terilo o abatimento de 
40% do que deverem. 

§ 2.• !lindo o praso do§ anteceden-
te, tudos os que estiverem om divida 
aull'rel·ao a mul ta de 20~ e a cobrança 
•erá feita judicialmente. 

S>tla das $8Ss0es, 30 de Outubro de 
1882.-M o,·et:uohn. 

A lllscus~ào fica adiada pela h,ora. 
O Sr. Prealdenle designa a ordpm do 

dia se"uin te e levanta a sesslo. --

• 

MANDRL. 
SUMMARIO:-Ordcm d~ dla- Propoaiçlloa 

at o ••nccionadde.-Diaeunoa aoa Sra. llru-
roood o M. Fauatiour-Or<;amonto p~ov.io
cial. Diacuraoa doa Sra. Ol~f&rio, H. Sa-
loa, Morotuoba, X. da Voiga.- Orçameato 
munlcipai.- Oboeruçclea d011 Sra. Druwood 
o Sovorla11o do Jhao11do. 
Ao meio dia , feita a cha1pada, 

Rchllo-se presentes 28 Sra. deputados; 
f11ltarido com participa~o os Srs., A. 
do Amaral, F : Navarro. V. CaCé,Santa 
Cllctl la, B. 1 Fortes, R. FrancO e O. 

· Senn. 
Abre-se 11 sessao. 
E' lida e approvada a acta da an-

tecedente. 
Ntlo ha expediente. 
1.• P,AR'}.'E DA .ORDiM DO DIA. 
Propofiç4ea tl4o s4tlCCÍ<JMda8. 

Entra em discusslo o parecer n. 
66 da com missão e~pecial, concluindo 
pela adopçao da pr.~posiçao n. 3031, 
â que foi negada sancçAo. 

O 8a•. Qru01onda-8r. , pre.ú· 
denlft, ~ui voto VOf!Cidn no parecer 
que se dascule e para assim .proceder 
tive raSOes ponderosas e con v incentea, 
quaes as que vou jlxpor ã . casa. 

Oomo V. Exc. sabe, Sr. pl'Gllidente, 
em sessões anter iores ngiiarllo.ae nesia 
casa quostõea relativ.as 11. esta tística dos 
municípios de Mariaona e S. l3arbara, 
um representado pelo nosso illustrado 
collega rosidenle em S. Caetano, que 
tio estremecidamente propugna polos 
seos interesseS, e outro, quo tem por 
ai, como patrono, somente o orador 
que ora dirage. a p_alavra t\ casa. 

O Sr. T. ela Motta:- E que tem de-
Iondidognlhardamente os seos Interes--
ses. (Apoiados). 

Os Srs .X. da Veiga e Severiann ele 
Retern:le:- E revelado uma dedicação 
imrnon:sa ao districro, quo tao brilhan-
lemento representa. : 

O S1·. Drumo11d:-E' bondade de V. 
Excs. 

Conw a casa sabe, Sr. presidÓn~e, o 
meo honrado . collegq., a quem alludo, 
apresentou urn l!rojec\v "to!ldQIIto. ao 
do membramento de urn~ fazepda,. da 
froguezia do S. Domif!gos do.,Prata, 
muoiéipio de Saota .Bar6ara, para .ser 
anne:s.ada à freguezia . .Ja .;v argem..Alo-
gre, município de Mári1,11n'-", . 

.l!:u tambem, pôr minha va~ ••.. apre-
sentei um projecto, Sr. frrildf'nte1~ 
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lrnusfer:n lo uma fat nda da. frcguo-
ziu da V argem Al t>gro pura a de S. 
Uotniugus do Pr .. ttt. 

As>illl, Sr$. , a pa.~ngern •leo~:~a.:~ duas 
1uedhlu~ colloçava o~ 111Unicipio'< 11m 
purr~ tu pé olu igualdu~u ... 

O Sr. Seoeriafl() de Resende:-b:ra 
uma \'Grdadeira t roca. 

O Sr. Drumoncl . . tlra umll Torda-
•lcira truca, co•o • b~m d1:r: o nobrt~ dc-
l'utado que 111e h·,ur .. euw ~~.-o •l'artt>; 
dO dll algu 'I IOO•I·• IUUtiln Vll·~ll O 1"1'-
rÍtor iO do 111UD c I>ÍO dd Marinu .•. t, pur 
outro ludu tambem, e111 uumpi.!nsu.çâu, 
&l'll mutilado o du SauCa B•rlJara. 

Amb ~ v~ l'r •• jot:tu~ forAu aculllpa-
uhad .. a ole p •ll~tO~<a da~ posa •11~ inte-
re•·adaa, das t•nrtea. 

Nu·l>' cou•lic;õ s, det•OÍ$ tia devida 
tJÍSCU$•4U h.IVIIII 1111 a >OIUIJ)ua, furAO 
... dous apprundu; "•DIIIrtlo;. sane-
Çl•• o S. Ex~:. u St·. r•·~~u.luu te da pro-
l' ua.::a uut~ndt~~• qu11 d.,vla negar 
s:tDI!Çl•• u ambo~, u qull 't~O't!Ctivamente 
f c :r:. 

Como o que foi jiOI' miiU apreson· 
ta1o ~ubiu il ean~:çao d1w. aut11~ du 
uutru, por h~o me~1110 fui dovolvid~ 
1oai1 d~pr~ ã at'rmlilua, onde fo1 
submottiolo á cummissao o;:~vo~:ial, da 
•tual faço yarh•i eutendt!ndu eu que 
aquell~• 111 unie•yio~ tâm olum11ut ~~ 
!lo 'fitla, •n•lt~penoleu te dá' uecosa:dade 
•ltt e~tarum a ~:umtui~t~&r ,.,n·.t· r•o~ um 
tlu IIU lr.t,de IIC~•Irtl> C m US IIJCO · COUJ• 
p11uheit 01 tlc c m uís.Au up ceentei o 
parocor, que concluía pela ucunaçA~ 
•lus ra~Ous d11 nAu aaucçtlo e qui! fu1 
a·tui "l'l'roça.Jo, sem que uma voz se 
l!:tt!S>O ouvir impugoandu-o.(Apoiados). 

Ae~uu, Sr. prosidenU', llcuu respcita-
•ln a iutegridad&J do IUUnicipiu dtt. Ma-
riunna, vela ulh ~ancçAo tlo pruJt!CtO 
que havia SHIO po•· 1111111 uyrusenta•lu. 
Pu~toriurmeutc,polas mesmas rasôes, 

oom oa u1e:m '" fuuduwouLo~, fui de-
volv•do t:uubdlll O projuC~I.I avrtHtUladO 
pelu muu c .llega. 

O Sr. M . Faustifi():-No.o apoiado, 
alo fui pdas me~maa rucl~. 

O Sr. Drumond:-Ora, sourlo sub-
mettiJtL e"'a p111pu.içau nllo saucciuna-
du A c:••mmissll., e~pecial, quo t:bs an-
tea h:.LY 1a l'"'lcerlido como acauo do ex-
por a I'Ospui to dt1 outra I'OI'ft~i tamente 
1gua!, eu osverava quo olla, sendo e •-
ht~reute, e:Jncluisse o sttu jldrocer pela 

-Aaet~ituçdo das rasõ.!!l :I e ndu sancçâo, 
qu& ilram exactamoote u que tinham 
justiftcad1.1 a :J.~u aaneÇtlo do outr,, pro-
Jecto . 
• 

O.::it'. M . Faustino:- H:ido mostrar 
que nau eram as mesmu. 

O Sr. Drumond:-M;~s, Sr. presi-
dent-.1, uasim uao uconteceu, uilu su qui:r: 
res~ettar 11 integridade ·tio mu•!•Zipio 
de :S11nta 8arbara, COlOU 8() I'Oipei tuu ll 
do dt1 Murianna. 

De tOrto qu~. a>siro cntondoudo a 
m11ioria da coruuoi·sao, en t•'fe neees-
aidadd de dar v o tu Vt!ucido, vut<• que 
significa aomente o desuju do que so faça 
ao município du Sauta Uarbara, que 
ropreaento,. a mesma ju~tit,:ll quo so fez 
ao de Mur Janna, quo rolpi'O-enta o I!O• 
bre deputado. 

Nudtiu Cllud çclus, Sr. p•·oshl~:n te. des-
de iUtl a1'ubas u~ prop:~s:çOo~ basea:n-se 
nae mesmas rusõ "~ quanto á nilo sane· 
çâu, eu uAo vosso e<pel'lsr quu 11 nssem• 
IJI:a, que r ... z justrça ao município de 
Mar·ra11na, pruceda de modo diver~o 
ugur a quau.u au •lo Santa B.ubara 

• I wntu mulll quanto é co.•hecido quo" de 
Manauua é uru mu!•iciplo pr•J~pero, 
t:htliJ da el.,mrlu t.•~ ao vida e eugrun• 
tlectou~:ntu, ao p!l~so que o outro odo 
está um c: • •uuoçcl~s ttlo lisongeír11~ . .. 

U Sr. M . .li'auslino:-Devs o ouça. 
O.Sr Ih·um oná ... n:lu tem, pois, n(l-

e&~Sidlldu .1 .. imvlorar rmgalhas ao~ vi• 
awhus para 'fÍ'fcr. 

So \) IUUIIICipiD do S.IOta narbara es-
tive~o em ou tras drcum tancia.:~, Sr. 
pru~1tl euto. : o I h e sobrassum elementos 
du vtd.t, dt1 >orte que u desfalque de 
UIIIU UU OUU'II fa:t·:ntlll, rle uma oU OU • 
tra 11oqueua parte de territorio nrlo lbe 
fizesse falta sensível, cu n:\o furia ques-
tllo desta medi·la proposta pelu uubrt~ 
deputado; mas, desde rtuo coosorvou-se 
o statu q"o relativamente uo municí-
pio de Mar1anoa, f!Ur.s u quo natural-
ml!ntu muno couco~rcr:un u sympa1hin 
pr~stigio e ioftuencia do quo goza ~ 
nusso cullega perante seus amigos nc~
ta Ca.iu, uào Su1vorque ntto 83 hutle ap· 
pli~:~~r à mu1u1:1 tliipo:içilo em favor do 
Lle~gruçadu e pobro muuieipio de Santa 
!L r bara, quo não tem negta casa um 
t•atr.wo tüo dedicado e tl'l·J e.$lrumeeido 
co.uo ·• illu; tre representante do mu-
nlctpiO d., Mar.anna. 

U Sr. H . Sall!s:- A este rtJsveito V. 
Exc. llgur..1 aqui pelo Ourlher me d:L 
Prum a. 

U Sr . D,·mnond:-N;~o posso figura r 
corno üuilbur oue d.a Prusa1a,porquu cote 
lugar do honra cabo~ 1t V. ll:xc. ; nós 
m11nobramos aqui wb us suus orJtJu~. 
(Riso) 

Isto post,t, duelar.. quo ni\u pos:;o 
aceitar o pn~ccer dn illustratl.L co:u• 



miosüo do leis n4o saoccionadas , e 
aguardo us considerações que fonlm 
apro. cu latia~ pelo nobre deputado 
para ptocedur como enteuder conve-
nient•:; certo, porem, de que a justi-
ça da us:erobl ~a atuda hoje não fal-
tara ao munttif'iO de Santa Barbaru. 
(Apoiados). 

O St·. Mot·et:.sohn: -Pode contar 
COID O meu I'Oto. 

Vo.:es da bancada conservadot·a:-
B cvm v noa;~o. 

O Sr. Dt·umond:- Tantas tlnozaa, 
por purto do meus adversarius, me 
punhordo sobremodo e eu as act~ttu e 
agradeço pelo munictl'io de Santa Bar-
bara. (Muito bem). 

A' urna hura da tarde, a convite do 
Sr . presidente, retira-se a commt&Sllo 
quo tem de levar Iom á sancção o 
ouapendc·so a sosslo. 

Algum tempo .Jepois,voHanda a com-
mis!ll.o, continua u sessa:o. 

O Sr. 1'. da Motta (pela ordem):-
Sr. pre,idento, a commissllo nomuuda 
pJr V. Exc. para levar leis á a.ncço.o 
11tuba do cumprir sua miss~o. entre-
gando a~ propo~ições ao Sr. presidente 
da província, e S. Exc. declarou que 
as tomaria em cun~ideraçilo, teudo em 
vist11 a cuostttuição, o acto addictO· 
nal e ca intorc"'es da província. 

O Sr. Presidente:- .\ resposta d6 S. 
Exc. é t·ecebida com especial agrado. 

Continua a discus~ão do parecer 
n. 66. 

O Sr. Manoe l Fau•tlno:-
Sr. presidente. Eis-me ainda envolvido, 
bem a meu po~nr, na malfadada que:• 
til o da V n rgom Alegre; ja me reconhe-
ço acanhado o com forças inbulliclen-
tes para vencei-a (não apoiados geraes); 
entretanto, Sr. presirlente. sou compeí-
Üd•• a i1jo por força do um duplo do-
ver, como pa!ISO a mostrar. V. Kxc. 
CJmprehendo o constrangimento com 
que entro em matar a; mas, Sr . pre-
sidente, de~e que trata-se do cum-
pritncow do dever, por mah~·es quo 
sejao 111 difficuldades, pr r .uator que 
~ejO.v minha repugoancia ~.ou mesmo 
perigo&, eu, resignado, atiro-me a el· 
les. (J\f uito bem). 

Fui, S•·· presidente, autor do pro-
jeeto, quo con...titue a proposição nilo 
Manccionatla, cujo parecer ora se dis· 
cute; assim, signatario do parecer e 
auwr do projocto, corre-me o duplo 
devor de vu· à tribuna, oão só susten-
tai-o, co ruo, dando 1·s mo li vos do meu 
fi\C(d iolt'uto, jnstiftcar o part'cOr d:1 
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commissllo especial de leis' n:to sanc-
cionadas, de que Caço parte. • 

Sr. presidente, a fazenda du Sr. Joa-
quitn Martins Loureiro, que :;e pro-
cura transferir da freguezia de S. 
Domin(,'OS do Prata para Vargem Ale-
gre, do rôunicipio de Marianna, dtsta 
d'aquella freguezia, ~egundo estou.1n-
formado, n~o meOQs de 4 leguas, ao 
pa~o que dtsta desta apenas um quar-
to de logua. 

O Sr. Dt•umond:- V. Exc. esta 
completamente enganado. 

O Sr. M. Faustino:-Ao contrario, 
enganado està V. Exc., pois o meu as-
sorto fica demonstr .. u.lo pur todas as ro-
presontações q o e aqui furilo oxhibi-
das, quer no anuo p:~:s:sado, quer neste 
aono, pedindo et-S& medida; e nem 
podia Sllr de óutro modo, visto como 
lfca provado que o Sr. Joaquim Mar-
Lins Loureiro tom toda~ as suas ro-
lt~çl!O$, quor commurciaes, quer ch·i:~, 
~orn a. fregu.ezia da Vargeu" Alogrc, 
o ~ualtficadu eleitor na do Paulo Mn-
retra, que pertence ao município de 
Marianoa o tle que erá capella filtal 
aquella freguezia. 

Ora, Sr$., nastas condições, como 
con~tar-se a conveniencia quo ha 
para esse cidj!.J ilo na trao6feroncia que 
pedio e que pende da vo~ção ravora· 
veJ a este parece• i 
O~e o nobre deputado, Sr. presi-

duuto, que as rasões, porque S. Exc. 
o Sr. presidente da proYincia negou 
II(IUCÇ:lo a e~ta propo>içllo, silo as mes-
mas quo aquellas que just ificaram a 
não sancç<to do projecto por S. Exc. 
apresentado. 

Mas, o nobre deputado engana-se e 
posso pt'o.val-ocom documento~ quo aqui 
tonho e ponho á disposição da casa. 

Sr. p1e,sidente, propo11ho-me a ole-
mons~rar as rasões que acompnoharllo 
a proposição do nobre deputado. que 
deixou de ser saocciooada; sao mutLO 
dtversa1 das que JUstificAo o projecto 
do que sou sigoatario e que, como· 
aq uella, ntlo foi sanccionado. 

A residencia do Sr. profe~sor Pos>Oa. 
demora dentro do arraial da Vur-
gem Alegre, onde dava escola, o 
assim era inexplicnel a trnn~fo rencia 
do tal re~idenci'l par a S. Domingos do 
Prata, que Oca a 4 lagoas de dístan-
tancia, ao pas;o que o Sr. Martins 
Lourei ro, ra$idiodu quasi dentro dh 
povondo da Vargem Alegro, nllo ' é 
possível que se o ~ransporte par!l d'ahi 
a 4 loguos, co11 gra ndo incommodo 11 

• 



difficahlndc •, pur.t •e pr.>vor .to ncc :..-
S3rao l »Ua vi.!:. civol c Co•!JÍritu:.l. 

O Sr. Drúln~mâ: -~!lu quer., u'.uh-
renr, quero :tpenai coruerva l-u nv lu-
gnr Cttt <JUII I!Stâ . 

O ~r. M. Faustino:- 1-'ica,voi•, bom 
pal!!nW 11 e$tv. u-:~owblua, que as ra~J$ 
quo actu11o om r .. vur •lu utba das m~
"did~! 1\tln IICt\lãu 0 111 fi\ V11'r t.IO!\ utru, O 
por cólis~gúinto thu tu ~·em 111 ocelluu 
·o Ex:n pr·esltlólrte des ta pruvincra, ue-
H•n•ln ~11111:: \ ' ó. pr.1pusiçau ' I ue 'Lrans-
foril 11 làxc.o ll\1111 tir. Pvs~va. I' orquo 
e.:s ta ruetii.Ju , roprtu, onc.,rru o:ID llo um 
:tbs\ldv, u qo:o nAO ila olà a Tv.po.u\u t.lu 
OUII'to; o Sr. Martins L our...i ru, uJo:m t.lll 
t 1r sua re:idunciu nas d • \'1~11~ do 
mun!cipiu 'de l\!toriauua, tem .wl:ci-
tt••lO ~u11 t•·t~n$(tlr .. ncia para dU! mun•-
cipoo, U;\0 tneOIIS ícJe trO:! V<:Z ·s; UIU& 
noauno p:o-~a. , u .tua~ ue.t' auu .. ; pelo 
que,a<tllu.Jend·• âi rti.SOes ja expe11dodas, 
11ea o meu prnjt~clu c ·o !lu no~re olt!pu- , 
bdo bru c 111diçõt!S. mu.tu dilflireu te&. 

O Sr . Dru:mond.: -U quusu Uoí é qolu 
o f11'úft1~tillr· da Varl!etta Al .. gro 8.'ltti 
'aonde condornnado, vorquo uào •1uiz: \'u· 
thr ·no Sr. Dr. Cando•1u Je Ol.vorra. 

O Sr·. X . ela Veiga:-Bum, IJdgdo 
n• corna•l re•, appareco~m ~ vurdutlu~. 
(Risadas) 

u Sr. lJ . Fuusttno:- Não ba llll. O 
nr bre deputado quer dar â qut~s lllu una 
caracter pessoal. que não tem. 

Vuu mostrar-lho com t.lucuanunlu$ 
que os uaoliVO$ $:\U (lt.tU'os; quo~ o ::ir. 
l'uss.la quer pa$~ar·lltt ~tara u muuaca-
IJÍU t.lü :>aur.a Barb.1ra, (Jvr que, o:lu 
t~udo Ga' aeus alumnos exbab11u udlau-
L:uneuc.o algum ou ultimu o:ltauhJ. •tuu 
111\~n\u, Ocarão os pae~ de r.uualra o tvda 
tovpuluç:lu da Vargem Alegre descon ton-
t J$ c om aquelle professor, 'lu e, t.le$pulta-
<l •, rutt UI! r a La·nnsft~rencia dv pt'UIII'Io 
.i.lallclo, oro que dava escola na Varg•m 
Alegre. para S. 0Jmíngos do l"nHa!! 

O uubr .. deputado uauçuu ama pro· 
J10$1Ç&o que Dllo é capaz: Ja 11ruvua·. 

O ::ir. Drumond:-'l'o~nbo uma carta 
do vrofesaor. 

O ::ir. M. Jo'ausHM:- Pode ler cartas·, 
porem que nada provao; o qutl cunt~a
w é queliPja vert.lade u quo udla se daz: 
a·111allvamonle ao Sr. Dr. Can•lldu, que 
nfo >~o acbua nesta província e que 
""'"da questl o, que se ventila, teve no-
trclu, senlu depois que aqui chPgou. 

u S1·. Dru:mo!Ul: - 0 ::ir. l"essoa é uw 
lib H'UIIII UILU da~tinctu, !IO"'O!laranul O. 

O;:;,·. M. Fuu:slino.- !\âo me encarru-
go do ulllrmar u cuntrarao, dizcn\lo ave · 
na~ qu~ >Ó o olcspoito poderia mo\'er 
o ::ir. jJI'u (~$sOr Pcs~c.a a tentar o ab~ur 

. ''" old tran~reri r-•e e a mais condoml-
ll "$• contra as vontade$ desto~. de •IPn-

.. • 
. ' 

tro de· uma treguezitt õ povoã~rro para 4 
legoas de distanciai y 

O Sr. Drumond:- Vamos razor um 
t raw, qu~ é v .. E:r.c uAo tirar 1110 pal-
mo de wrrHurro do meu dl~tl'ict.o e eu 
da mesma mauuara uao tocar· nu seu. 

O ::ir. M. Fuusl11lo:-:\ tneno~ que a 
vublic& u-talí.Ja.Ju u us an\ua·u~$u$ dos ci-
lladôd$ 114u exojãu o coll tra riu. 

V. Exc f.lz um pa.allel" outro o~ mu-
nlco piCJ~ de ::iau ta Barbara t1 Maríanua, 
mas eu n4o teu bo nada com isso. nem 
pretendo ruzer desa~parc.cer a desigual-
dade que exrstt! eu\rtt os munlcip•us; n 
que dúvemu$ lu mar em cunsuleraçilu é 
>11 u. solh:illlçàu •le:ste cidaddo lluve ser 
aLLuud.t.la. lt~vauJv-.;e em hoha dt! couta 
quu o Sr. Luuruiro. :sendo qualíUcatlo 
em Maria o na como; uratlo ll coanu elol-
t.or <> alh t.,ndo \Odas as suas rc-
laçõdd, tltlvo~ ainda àssim sor conser-
vado n•1 ltllinic•pí•' ole Santa Barbarnf 
E•ta é que r! a questll.o. 

Provado,cuauu tenho, que as ra~Ons nllo 
sl o as r.nesmas ern relaç4u ó. uma o u 
outra medida, e$lá cla1·u quo u prc•Jectu 
do nobre alevu:atlo o tia·. urutnuutl, do 
I(UO 008 0J.:CUJ>UniU:!0 U;lo devia SOI'lltliiC· 
c1onado, por <}UU realrnentt! sedu um 
procedimento Injusto tle$1110ruba·ar-so do 
contru de uma povoação uma ru~nda 
e 'transreril-a para d'uh i a 4 lcgua3 • 
ku pasJo que o Sr. Maa·tins Lour91ro' 
resadindo quasi d .. nt'ro da freguezín ti~ 
Vau·go~rn Alegre, oode tem t.oda~ as suas 
rulaç()J- e ~nt.le é quaiiOca,lo juratlu e 
6luat.or, reprt.o. deve para esta freguez:ia 
ser tr.t:Jsferat.lu. 
· Pvr conseguinte, é justo que o.levc ser 
liCto:uJada a sua preteoçãJ e as riiM}Ud 
de ullo sancçâo dovcm ser rujett11dus 
pur dta casa. 

Sr. presid&nte, cumu dis3o) a princi-
pro, rur cornpullidu a euvolvor-rno neste 
tlebatu, muito a meu pcs11r, pol" tluplu 
duvcr de membro o.la coanouissllo os1Jo-
crul de lais nilo s~ncciunadas e du au-
to.r dv projecto con vertrdo 011 prOíJO• 
srçllu, de que se trata. 

A justiça, porem, Srs., que encerra 
o. m .. tli~a em discussAu, rue parece tlu 
evr.Jcucaa t~l, quo por ella jamais besi-
tat'<ll em quebrar lançJs com o nobre 
devotado ou cum quem quer quo soja 
de.do que me >int.1 res0uar.lndu pelo es: 
outlu da rasão e da commudidude du po-
vo, des•le que o nubN deputado ~aaba 
umpuu.ha r li~as ~ rmas,desde que a nrena 
e~culluda ~OJa drgna da as.umbleu nll• 
noira. (llf1,ilo bem). 

Nangu m tn11~s po.J irulo o. palaVI'a, 
encarra·•O a ducussão e, pruccd~n·lo

se a vutaçilo. é rejettutlu 11 r"··~cc:. 
Entra em tliscu•Sàu e ó ••:an debate 

apJ•rovado o rarecor n. 67, roncluinoiu 



~"-Ali: •. 
-.-

poln adopçAo <la proposiçl'o o. 2990: -
:1 qu~l roi negaíla suoe'Ç;la. 1 J • • 

O~mí!nto ptooírtcidl. • · 
ContiniUC a a .• , di~eus.~b do projeeto 

o. 2&$. d'e·orçamento pro•inclol. 
a 8r:110teaürloi " (Nllô temó~ o, 

seo 'di~côrabf:'· 9 ' .. .~' 
Silo apoiadas e entrao conjuiu{ta-

rllerlto em 'dlsCúS!li:O á~ 38guintes-
• .II.J •• , •• ... .. 

I tfinteru/.a$. "' \ ' 
• • '-• ". ~*-õ t, I 

Suppp~-s~ o§ 1-•-do.art. \9. 
S11ra das ~~. 3l,de1 0\ltubto ® 

188'2,!-z_Clpf44io J)~rlfl, A. V~wsQ, ~. 
di Jtesende, Tocarltins, NelsQI\. .~ 
gario. " " , 1 •-· ·,s;.,: \\ 

.~. 6, .. , l , ~ 1 .. r 
,SilpfrJ!9anr-.s.e !lo .!I~·~· §:5.1, o. 1 

8~ ea al[U~.[e\7'gado O or t. 9 ~ § 3.• 
da lei n. 28\5. . .. 

.SAl!' d~ ~· 31 de Ooj;ybro de 
ISS2.:-olefa'i?O. •• : . u • , 1 • . . N 7 

(' .. ... "' . , ,, .... 
' Supprãmá-~o § 2. • ªo, art. 4,. • ~·'' -~ 

Sala · das ' sessões, 31 de Out1,1!>W de 
1~82, .... A·.,Cf~o. Olegariq. •• .,.. " 

o . 8~ .HeDIPlqike Atalewt..-
Sr . presidente, blo desejiiVI{!!Jleel pre-
tendia mais ton'lar parte na ódiseõss!o 
do orçamento protiocial ; acredíta.ra 
até ostar desobrigado dessa -tarefa," 
íMnlo de ~eaaelbaote obcl'ga~o 1>elo 
debate ampló, deticb e minucioso,tque. 
teve o :"respectivo .projécto em.-1. • e•2. • 
diiOUIIÕtS. " .• . r 1 ' ' ~ t 

Entretuto, .as obsernções• Ceitaa 
hpntem pelo •nobre deputado, repre~ 
suntante do •h" districlo; quando ana-
ly,;ou o artigo que trata da <receita, e 
as eme11das e commeotar10s hoje apre-· 
seotadus pelo meo companheiro de ban-
cada, representante do 16. • districto. 
colloearAo-mo .na necessidade de vi r ã 
tFibunn, ja para deí~:~der o pr..tjeoto.-
lle o~çamento .n& parto em quo ainda 
foi atacado, ja para doolar.u que a' L• 
eommissão •de· fazenda n4o aceita u 
&!Jlendas bojo aprG!eotadas JWlo ultimo 
dos nobres •deputado; a quora acabo de 
reruri r-me, e para fuer a deresa do 
digno e. honrado administratlor ~pro
víncia, IAO crueuLa quanto IDJUs1:a· 
mente a ccusado por S. Ex c. 

O St·. Olegario:- Acho bom V .. E~ e. 
nbstor-~e do derendel-o; ne so colloca!J 
om torrertp (also e· insustont!l voi.(Jl poia-
dos). ·• · , 

O Sr. H , 1 Salu:-Nllo vou .collo-
ear mo em terreno falso e insustenta· 
vol, porque , 4 adôlidistraçao do Sr. 
Dr T~enfbllo Oltoni tem plena defl'Z&Jo 

em seus pr<JÍ!rioinctos; e ·eu ndt>'JJ 1it!sso 
nbster-me de defe!l~.e1-à, ,.d~de tie i! 
aquf ãtacada, pifrlidantd nab s 'dx-
rHC\lrlo o neliàr-dié lt'às tinl!eadulf '1gb! 
vernHMs, Jlre§tar 'indu 'ajib\ll "íirtcerd, 
e'l'~odtllhbo li detticado' 11'9 'lligrfo ad-
iofnl8tl'l.ldol' ff ettmerur!'ótll 'slle"'lcioao· 
duto qua~Udr atcmmçjJe8'~ 1d"nJeo 'ibT, 
menos jus~ e jpíunda'llas, féi~, á 
S. Exc ' ' -v ' r-· " • 

O Sr. Dnmtond:-Apoládo. " 
• 

O S1·. Lemos:-Sem du,·ida. ,.. . . 
" 10 Sr. A'. ees·tmo:~Ifa c!ausãs que 
s;~b itk;'p1iMver~"'' · ' • d• 

''O ~. 'H. l·sallfS: ..!.:Serla, por l(j,xe~'
pio; tn\1161'\dà'tet' 'ti t&u· !ífóéedlthln't6 . 
n6~!ul's clida ~~s e~jio'átâ~. • 1 ,,.~ 
· 'O Sr. Ofe?fal1ib~.l..\• • 'dblllcaç~ól "de 
V. Exc."!O'ltt!ó~ fáze~'es-a vloleriélá'' s · 
si r~mo,.4tóm!lna~ sé'melhlln.t&l dére~.a~ 

b !'r. a . S'dler:- Sr. présJdeotíl, em 
re,$po~â •dt\Hea hll ta peló 'nObr & llê! 
pu\àaô pelb~4:• 'Clid\rictó ·!nV\trt 1.~ 
dd ,P.t~je'l:tó''dé ·orÇa~ôiito ~róvi~la'; 
ólto 'sei 9 ~úe~b'!sliláccr esclliltàr< lrM'Ilb 
q~I!' Õisso· ê à\!1tlema1flpas l.'Úé~lw 
d'ilHusJ8e'S d~ p't pfdpto: ~ ~ ulll.' • 

V. Exc. sabe'qltll ''b art l.•ofoí ~of' 
duns VêZO!\ dfStutido coln tolJa a'wlrDu-
CiOS datle, !TOS 'SeUS muis llgoifos deía-
lbee, pc~lo 'tat~otêml o illdstrado r&pr\,: 
senl'aó'tlr dô •:r.!:., ' disfriêtb', reSfden'tê' 
nesta capital. (.A.}ioiaclos). . • ~ 

O Sr. X . IW o/tiga~.LObtigàdo. • • 
•o Sr. H . Sdlt$:-""Por Bl'sa oceashrop 

V. Exc. é testemunha, tandb de de(en(. 
der o projeC1o"de ofçil\npnto ajlresonla-
do pela commissllo de :que f!l'ço parte, 
r:n.oslrel.como.todas JlS verba• do art. 
1. Cora~ orçadas devidamente e oomo_ 
nao.ha um unposto, siquac, •q11e incida. 
na eeo.sura conslitucional. ~ 1 

O Sr. '1'. da Metla-:-E11 hootem nlo 
tive em Ti!Íta di'seoti119 orçamento j)(O· 
p~iament.&.; •'1lpe!JU enumere.\ a lguns.. -
pon tos ern que eJJe • .me pareeta de[ei-
tuo*>. , .. , L. • .o Sr. H. SDles:-;-E.é es:;e precisa-
monte& .motiTo de,minhas observaçOO.s; 
estou tomaodo em ~oi15Ídera~ os·re· 
pa"o quo V. Exc. Iez eobre enea poll- · 
103, qu~ ~c4~ deCttituosos. • 

Sr. pr~idenle, o nobre deputado- · 
a h1cou, c!UDO pnuco rego lar ,.o, i111pQsto· 
de engenho~ o.uja tli!cretaçao pelll 'Jlr.O•· . 
vi~l<\ÍII ahi lón~ndo oontrul'ia -aoa pre· r 
C61lOS COnShlUCIOnaes. , · , •• • 

O St·. T. dâ• .M'àltâ:-E' engano · dr .. 
V. E~&. ; .n.ilO d_yse que o· ilnpo,sto;de-
eugeo h~.é.i R,OMat:HocÍQJlal. ..... .,H" 

O Sr. JJ. S!.rtes-~-Creióque V":' 'Eu; ·,., 



. 
disse que, esbndo o• engenllo! sujeitos 
4 impJai~o geral.. .. 

O Sr. T da Motta:-5im, que acha· 
va 'por ia>o o impo~w exces~í vo; m~ 
1110 di~e que erll iDCOU>\ ~UClODal. 

O Sr. H . Sale1 .• . uao devialllOI 1m· 
p ·r sobre elleJ, porque loruava·oe a~ 
sim excesaivo u llopo~.lo 11 :úfectava a 
itopo•içlu geral . .. 

O Sr. T. da Motta :-Rt~feri·mtt à 
impo~iç.'lo ger:al, qu•ud1.1 trllttti d&:~ hc· 
rauças e leg tio•. . 

O Sr. H. S.tlU;-Betu, tuas utnrl.a 
a h i. sobre taxa1 de·! heranças e lepJu~, 
nl o proced11 • cet~oura do nobre de· 
putado. O ~ue, p.,rem, eu i& du;uudo 
é que a commi~o 1.• de faaeuda uao 
propQr. a crNçiO dt~ imposto •Obt-e eu• 
genhos, cvwo a ;(!e u~ulLum ()Utr.·; 
e~e. iwi'OJtu é autiquiail{ao. deUe_ j~ 
••tá a pl'\lYiucia _.d11 pll~ lua mu1W. 
aun .s. Quando ~i ~e asifGlllo pela 1. • 
Yrl: u~ata casa, ;a encuntrei o lmpj)SIO 
de ue ·ociua, eugeullvs, botica~, voluu1es 
p :ria~ia e outro~, ti!'e es~u h 1e todos 
lol•i;to du uma IÓ deDomioaç&o hp-
poslo d11 iu•lustriaa e pro~-nu 
11u:ou s collo.:Ç(les d!' lJ!ia. 

O qut~ se .leu depoia 9u~ lo~ei a:s-
•~utu nll auemblea pruv&DC:tal, :Sr. pre-
al~llllte, fui um• ~'lllJ'les mudança! I{Ue 
e .u uada altera a uawreza e c:oudt~da . ' 
dc!le$ impo~tvs; o que houve foi stm· 
ple:;monte deb~ixo d.e uma d .. numinuç:lu 
geral fi.:aro:tn cull\prehendidas toda~ 
estai clas;e:S de iWji!JSiol. 

l'ortaut•l, ul u uos c::~r re a respooaa-
LilidaJil da creaçâo desse impoito. 

Agora, ~ elle é pÕsado,ae a iudu~tria 
dll ~to$:oUca l' ja estu ~bbrecarregada dt!' 
outros imposlOJ, n •• o er a i~ aluda •n·•· 
\ÍY.J para que a commi:SSAO to.ma~., 11 
l'dpuusabitidade de Yir propor 11o ~ua. 
auppres.au. por quanto, quas1 lodva o~ 
geut~rll•,quasi toda1 u profiaaões, l!uul 
toda~ 111 iudustrias ·da provtucia de 
!11iua~. c cruo as du outras, es tio tri· 
IJutudas pul" E ,ta lo, pala pr·ovtnoia e 
i"'l" rouuil.:iplo; esl4o tedos mai~ ou 
weDil1 sujeito~ ao pagamento de im· 
VO>tos geues,vroviu~1ae:~ e municipaet. 

Ora , se nÓ1 d .. ve~~emos, por esta cir· 
cum~~"'ucia, supp• 1mir o impo~to pro-
" iuc:ial a•1bre a industria do assucar, 
eu~ deveríamos igualme11te ~uppr•
mil-o a respo•to de tl.dos aquelles ou-
t tOI ubjectos qlle es!oâu sujeitos ã im-
poiiÍçAo geral e munieipal. 

Mas, V. lhe. compt·o~hende a que 
NsUltado isto nos lenria, a que cou-
~tl"enciaa chesariamoa, • pudessem 

• 
.-iogar os argumellto~; postos pelo .no-
bre deputado de modo Uo absolulo. 

Com relaç&o ao imposto de heranças 
e legadod, tambem n.lo tem rallo o 
nobre deputud.o; é um imposto igual· 
mente antigo na pN~incia1 •'i ue - ~JU
miss&o ja enC:olllr.JU Íla nÔss:l feiLsl~ 
financeira . 

O Sr: M . Frdgencio:-Eile referiu· 
se á i hefanças em linha recta. 

O Sr. H. Sales:-Bsae mesmo nada 
tem tamoem de lneoristitucional. 

O Sr. T. d4 Motla:- v ... m 'dltllcúl-
tar u aaccessõl!a nec'es$arjas, que: o 
IIO:SSO d ireito ciYil qa er que sejam fa.-
c:ilimlll. 

O Sr. H. Sales:-DifJicultar em que f 
Em na~a ab~lutamente. 

O Sr. T. d4 Motta: :;-V . Exe. sabe 
quo ja ha l~i geritl tarobent trlbu• 
tanllo a mataria 

O Sr (I. Sa~:-CoiJÍ4? ha sobre qpúl 
to:!as aa mater1a.1 por nt.s trlb.útaa.,. 
Corra o a obre deputado o o rç •mento·da 
.-eceita e Terá a conflr maçaw do meu 
allderto. · • 

O St·. T .·do Motta:~ que eu disse 
1\ que 1t t.ai dílliqulw a,.succ:ewlo'De• 
ceaaar:a, que deve aor facil:ma. 

O Sr.,.'H t ·Sai&:-Dillicultal' com••' 
O Srl, .. T. da M otla:-Torund<Ha 

onerou. • 
O sr., H. Salu:-0 imposto nlo dilli· 

culta em OJUsa a lguma, E depois, a 
constituiçlo ostsbelece 01 os.os em que 
a usemblea proTincial ulo pode decre-
tar impostos, e ahi nao nm especülca.-
do esse,lie que t -ata o õobre deputado, 

Ja disse e repilo, a résponsabil:dade 
da créação deste iropo$to nlo no~ toca; 
e lia Cot propost.1 aqui por um illustra-
do me~IJro desh casa e adaptada p~lo 
vllto dt asaemblea. A commiaslo nlo 
tern nesta matAria outra re~ponsabili
dado, alem da que compete a cada um 
de seus mombN:I, p r ter votado por tal 
impoaiçlo; mas fel-o, eu, pelo menos, 
acreditando que ella em nada fere 01 
preceitos . cuustituciona~ (Apoiadot). 

Com relaçAo, Sr. pre:Si'4ente, à.s con-
siderações poli ti cu que {Pz o honrado 
deputado, a propos1to da remoçAo do 
pru Í81$0r d.a freguezia do ' Pao Grosso 
para ol de Confins. nlo posso dar-lhe 
resposta, como delltljara, porque nlo 
conheço o facto, mas acredito que elle 
deu·se tendo-se oboorvado os preceitos 
e regras do regulamento n. 84; tanto 
confio no c: ri terio e espírito da j u~tlÇa 
do bonraclo presidente da proviu..:i~~o. 

O Sr . T. d4 M otta:- Nao apoiado, 
nlo oonsta ~~· fomm observa4,&~ 



O Sr. H. &lu: - O nobre deputado 
fallou em Yitallciedade do professor, 
direito ' lnamo•ibiUdade e outras ga-
rantia& e priYilegios c~eados, disso-nos 
S1• Es.o., pelo rernlamonto n. 84; mas 
S.• Bxol esq aoeeo-se de nos dite r se o 
profeuor remoYido goza das rl!galias aeae regulamento, pois que nenhum 
profeas r pode invocar os Cnore:s do 
regulamento o. 84, sem que se tenha 
pdmelrameote·mostrad.o habll!~clo, de 
conformidade com as suas diapo!llções. 

o .;roces10r a que S. Exc. ae re!erio 
tem 22 ao nos de serviço, llégljàlio nos 
afllrmo11 o nobre deputac1o. Ora, õ 're-
gulamento n. 84 é de 1879 e -~ste pl'Ó-' 
feaor, habilitado na ·ftlrllfa de 'rs'gtaJIJ'· 
meotoe aoteriorea;·é de crer- nlo 'Se w:· 
. ... clado pr- em hr~bilitar-se~ de 
noYo para adquir i.r direi tO a '?ànta.-
i•n• e favoros, ha pouoo creados pela 
lei, ê por OOIIIJegO ote olo está no éàso 
de in•ocal-a. 

O nobre deputado, portanto, liito·pode 
t irar argumeotu du dlapn~l~<Jbs dO' re-
gulamento o. 84 para •utCàS!lr, assim, 
o presidente da pro v inoia pela pratica 
de um actoq.e, acredito, ndo offeode a 
lei alguma.e que fui , sem d~!ida, pra-
t icado pelo governo no legattmo n .el'" 
cicio de suas attr ibuições. 

Sr. presidente, na minha opinilo, as 
disposiÇ(Ies do regulamento o. 84, como 
quasl todas as 'llispoeiÇ(Ies relativas a01 
profossores publicos, elo muito fro.nas 
e deftoiootes, nlo os garantem devida-
mente, como e.ra para desejar. 

O Sr. Lemos:- Pelo rogulamentt1 o.• 
84, quando elles ~ mo!t rlo habilitados 
nas matarias ahi exigidas, têm butan-
tes garantiu. 

O Sr. H . Sale.f:- Ainda assim, as· 
garantias do regula•nento o. 84 · est!o 
aquem do que era para.desojar. 

Entretanto, emquanto eata for a lei, 
emq uaoto Yivllrmos 10b este rogtmon, 
eu n4o 'p?sso cooaeotír silenciosamen-
te que se acouse o presidente, da pro-
'tinoi8', por ter feito a remóQio de um 
prufessor dentro dos preceitos da lei 
qne rege a matar ia e que lhe di essa 
faculdade. 

O Sr. T. da M otltJ:- V. Exc. nlo 
acre:lata que o presidente tiveese Yio-
lado a lei neste casof 

O Sr. H. Sales:-N4o violou; pelo 
menoa. oao estou conYenCiido lli&so, até 
porque nlo conheço dispoaiç!o alguma 
de Je\ o o regulamento que garanta. o 
direito de ioamo•ibil idade. E demars, 
eu coofto tanto no e~pirito de justiça· 
dó b •oradoalha ioiatrador da provioeia, 

no seu oriterin, ·que o' julgo 'neojia'~ 
de prnticar ··umn violaçllo do l&l, e''aC- · 
firmai-o-hei ~empre' até qdo'áemê mos-
tre o contrario. ·" •' ' ' 

Sr. presidente, passo A'gorf, a ' llpre· 
cinr,oainJa qut\ lfgeirariléJ!te,'às' Mneo-
das ap•osentadas pelo nletl 'di~tlnéfó· 
corroligiona~lo e particulaf itmigo!'ré-
presonta:tle 'dó I ir.• dlst fictB, e; .aJro-
porç«ó quó a.s for discutindo, r~e} ta~~ 
bem dândo · resposta '' 'obfern\làbs de 
S. Exe. ' ' ' 

A prlmeirtL dessas e mondas é 1a' q~,~oe 
se rofei'EI A suppressio da•~arle dÓ a'r't. 
2 . ., § 5'}'n! 1, qiuh:oo~ug~a li 'trf'f.Õ'g't'~' 
ç4o de uma das dispo~rÇ~~ ~~ á' lJ.i-d'o'' 
o~ç8montó vi~bto, que'' sup'pritnnl kl-
gíuu omp'regbs'da direct<?_ria~·cJit fai~'t!d*· 

Sr.' pfes!denté, a ooceSt>idade da" tiJ. 
vogaçao de~ lã lei · reçdfiia" da leltut&i 
refleeticl'a d ' ll'\'élalor iô'S, o4o ~'~-~~ 6ón'!.'' 
rado actm'DistrB"~or' da pró~iocla/. 'éotn'o' 
do digno 'dlreetor da ·ruo'nfta ' ptlovin~· 
cial. , , '' ~·· 

EstA voriflcàdo- q,u'o'1' '0 ''servl~o 'da 
r~partiçAo. de ~a za!Jdn d~ ilroV'Jpcia4 "'o· 
pó'cfe dl$peNsar o numer ô é!e b'rnp~gll
dus que exi~tia antes da lei dó liunb 

d~' t •-- • ')I p&Sia u. • . 
O ·sr. Olegario:- Da • anno' passàdo 

par a cá fui preciso augibeôf•l- mais :4 
emprogadosf • - • ": '1. . ~ 

O Sr . H. Salç$:~Nllb "'sfl abglndn"t1f, 
ap,dna3 "'dêl~a~!ã do· dinflltuil-, ~{toJ~. 
p'l'~cu~a-se co11ocar a re~!(rtrc;~to po· 
estado em que se' abliava''linté~ da"(le'; ' 
crétaçno da l11i do-orçamento vige'n\e. 
A ret ognção d11 que se tratei. na-o ím· 
porta creaçuo de· empregos: é apenas o 
restabelecitnonto de dous, qut! estlo.de 
f<&ctu supprimidos, e a coosor\7a~llo' .11e 
~ia algun~.out~os, que o sorllo, se coo-
tu\uar a v~gorar essa lai. E tnn\(l 1é 
assim que, V. Exc. J!otC: confronta~: 
do 01 0rQaméntii YÍ~eiü'o' f.O·~ O prpjecto 
aotual; vorá que "a r~petto do3ta ru-
br iCll ollo ha ditrea'éllça bo • Nuaotlla• 
tivJ. · • 1 , ' 

O Sr . X . da Veida:-A rub!·ioa é a 
mesma, isto é, o quan~um ftca conser-
vado ta l qual no _qrçameoto passado, 
porque V. Exc. Ja deo verba ~ara 
préone,himento desses lugares suppri-
doa. .. 1 

O St•, H. Sales-Eu digo quo nãó so 
al tera. 

O Sr. X. da Veiga:- Comlifida a 
di ~posiÇllo legislativa do annó pasS'ad~, 
ba uma economia·de mais 1le bm-contõ 
de reis • ·• 

O St•. 11. S'ales:- Camprida á 'di!ÍW>-
slgf'o dó anno f·assado, sl saldarem' ÇOIII 

• 



clf.,ito o~ 1 1!-6" e ftc_r :m sullprimi•los 
o• lugare~. o qno se soguo é que havo-
rA s .• brc na rubricu. 

O Sr. X. da Veiga:-Em to•lo ea1u 
h • vcrà ecouuroh. 

O Sf'. H . Sales:-Mu~ ou proj ·cto 
o·lo ~e tratu du cr .. ar uoV•IS empc .. go , 
tl sim apeu~ d\1 - re~tlllielocer os q 'hl 
n.i.t ulu, .Je ra~o;r ''~~' •ppartlcer um$ 
disp<.taiçl•l quu, contiuu~u.Jo er? vigur, 
concorrerá p •r• quo ou tro.i SeJI•• sup · 
Jll·imi•los o v ~"rvtç • gr •• ndemwnte preo 
jud•c~do. 

O Sr. X. da Veiga:-A vurb~ é a 
tnosrna, p .. rq 011 11 •uruhu tiiiiODtu. cahro 
"" .2 • da~c:u·s·lu. 

O Sr. H. Sates:-.\bi~ uma prova 
.lu conveoi11ncia •lu eo•ui11"Var :w u~tu 
•li~f<>si~Au do l'r~•jo~tu t_u.l quu.l ao.a~ha, 
1•01~ que n ;ti$CIII.blea Ju uau uma ~r~
cu.;,ilo teve o1rpur Luuitladt1 d .. aprécillr 
n qu'l:Stãu o d .. coonmcor soda ue~s~i
da·lu da roY<Jgaçlo da lei d·• 11nn o pas· . . . ... sldo. · 

O Sr Olegar io:- IJI)()i sarbo c ·mo 
olla SI! COIIVUIU:ao tlísso ! 

O Sr. H S<tles:- Nururalmenlu pela 
di .. éui•ilo. 

O Sr. Olegario:-0 qu" é co:lVcui-
euto é uao uugm_ootar o ruuccaunalt~
ruu uadetin:darntmte. 

O S1•. H . Sales:-Não ee acgtnenta, 
tleixa··!e do diminuir. 

o Sr. X. da V8iga:-D,llx.a-se de fa-
Zdr urna dirninuiÇãu, cuja utilidade roi 
recuo h 1cida pula lai do a uno p.t~~arlo. 

O Sr. Jl. :)ales: ~E~.a d.sposiçAo, 
Ua prá t ica, f .. í fOCUIIb~.:ida riiUODVeOi -
e:JtP., tautJ qu~ o drr.ector da ~az~uda e 
u presid.:nto da proVI'!c ~ p~drrao a r..r-
vu~açlo nos- eeu1 relu. tortos. 

(.luanLo á Otneuda rt~lut .vot ã l$eoçâo 
ti•• im~os o lle t:XportaçA•J para <? caCé 
a11hhlo u urHrudo do uovo ua provurcra, 
acho-a cunvouieote e aceit.>, purquu, 
com effllrto, da dilj10$içAo rulativa poJe 
rasulto~r preju11; ' ao thesouru na arre-
ca laç4u l11u reuda~ pr .• vrnc•a~s. 

Relatrvamuntu ao e~tabeíecimonto 
das 'linhas Utolt~phuniClll, cuja supvre$• 
:~ao u .... IJru llcopu t .. •lo podu, ja l tvu uc-
<:a$ âu de prouuuc!ar-mou cr .. ru que nau 
h11 nc.:~.;sida•le do e, tar CllD~aodu a at-
tauçau da casa com a revetição do •1ue 
entào dr~S9 . 

O St·. A . Cestwio:- E' uma iJea con-
demnada. 

O Sr. ll Sales: - Tanto não ti uma 
idea conJemnalla, quo ja passou p.1r 
11011" VolaÇÕtl$ da C.lSU. 

·~.;ora, quanto ás ~emais obserrações 
d·J pvlJ. o •lcll'utadu,com relaçao á adm~· 

1\islraçl,l do honrado Sr. Dr. Theopl~ilo 
Utt.1ni, ~euidtdumenle o ;lu pOiliQ, clerx~r 
de contes1.4r ao me11 nub~o colleg,,; 
quando dat que geralmente a provioc•a 
o4u esté. s.ttsCeitu com a admiJlist,..Q4o 
de S. Exc. Eu, pela míuba jl&rtii.-MO' 
G.liCuU ma l sutidCuito.. . , • 

O Sr. Lemos:-Nem ou t:1.mpouco. 
O Sr. H . Sales:-Pro~ to apoio do~i 

dido e S'tncero á ad·uinistração, e acre· 
dito que represenlo aqui milharet de 
cou.cida:ilo~ du 7 • •li~ lriclu. . . 
, O ~r. Á . Cesano:-A qu.em V. Exc. 

tem de 411 r con,ta~ . . 
q s':· ii. Sales ... ll quQJll tonbo, \te 

J_ar t;o'!t&s, é vurd~o. u que ~em duvirla 
&RfliOVarlo a~ mruha~ o-mtas. Como 
eu, outros collegaij tAtP-te maniCestatlo 
no m~~Smo aeo tid .. t-, por~nt<c, foi iO<jlls-. 
tu o n .. bre d~pu lado q,uaudo ,t\i:;se que 
goralrneuto~ tr:t pro v .nela ullo ~m. •Ido. 
arrc!ci11da e applaudi!la.a adq~iniatriÍ.ÇS..o 
do Sr. The ·pb.lo Ollnni. Se o noltre 
dof'Uiado se desse ao t rablllbu de ler- o 
noricaar io àu Liberal i\{ ineit•o, b"'vin 
do vor mullas,e repettda~ mauil-1ataçôd~ 
d.: apreço. á pess..a illustre do Sr. Or. 
Theuphrlo Olt~t~ri, relt"!\ por qua.i tÓ· 
d~s as camara.1 municipaes da proviu-
era, e, Sr$., as .:arunras wunicipaes, ru-
prcs~ulàu a populaçao dos .ruuniciv1vs 
(upolados);por cou~oquonci~t, o povo, por 
su:. boca, rem mauíft'slado ng•·a,lo, 
apn.'ÇO, c.Jnsideraçd•J o estima a admi-
oistrciç!O. 

O Sr. Vlegal"io:- - :\Ao nego que o Sr. 
T. o.ro IÍ f~so recel.ido com syorpathia 
pela popul!IÇ;lo da proviucia, mesmo 
por ale· lllbo tle quo:n é (apoiados); rnns 
tem sabido alieoal-a toda. 

O Sr. H. Sales:-0 nobre depu&allo 
f_,j ainda inju-to quantiJ di.s:;o quo o 
Sr. Da·. T. Ottu.ol tem, servindo-SI) da 
c~oleira ela pNsit!oncia, procurado fazer 
b.trretadas ao parU,Io cous~rvador. 

O Sr. M. F r,lgencio:-Nesl-. parte 
fui realmente inJusto. (A.poiados da 
opp •siç.fo). 

O Sr. H . Sales:-Essa acousaçllo 
iu_iusta do uobru deputarlo está respou-
dida pelou mauifeataÇt}Oll· o protestll& 
que partiram da opposíçãu con.serva-
dora quan•lo S. Exc ~~~sim se prooun-
cwu. 

O Sr. Olega1·io : - E:~ses protcalos 
na tia sigo ifh:a m. 

O s,._ H. Sales:- EstA respond.da 
ainda mais pola opposiçdo violenta o 
sem trago:u, quo a n1.bre rnioori, tdm 
rerto na preteo~ se! tão ao h. n. a \I" 
atlmini,tra•l• lr da provincia. 

O Sr. Oleqario:~Nao 4 tanro assim. 



tem sido tambem elogiado; aiud11 hoje 
o foi pelo Sr: ·Nelson. 

O Sr. Nelson dá um aparte .. 
o· Sr. H Sales:-Em relaç!o A no-

meação lle profeSsores.... . 
O Sr. Olégario:-Tem sido elogiado 

por mais de :um dos nobred deputad11s 
daopposiçAo. 

O Sr. X. da Veiga:-Qunl foi o 
outro f 

O Sr. Otegario:-V. Exc. mesmo o 
tem elogíado. ' 

O Sr. X. dá Veigà:-Estâ enganado, 
tenho lhe feito justiça quando a mere-
ce, inu tenho constantemente accu.sado, 
cansu rado seus actos. 

O Sr. H. Salu:-'Eia uma declara· · 
çlo, Srs., que acaba de fazer o nobre 
leader da opopósiçAo, q úe vem demons-
trar A evidenciá, que vem pOr em re-
levo a injustiça da accusaçao do me'tl 
honrado companheiro de bancada . 
(Apoiado$). 

E nem era possível, Srs , que o Sr. 
Dr. Theo~hilo Ottoni, liberal do prin-
cípios, como tal conhecido por seull hon-
rosos precedentes, filho de uma das 
glorias do partido libersl .. 

O Sr. Olegario:-E' o unico mereci-
mento que elle tem. 

O Sr. H. Sale1 .... tllho de um homem, 
cuja memoria o partido liberal inteiro 
acata, respeita e venera (apoiados da 
máiorio), cujo nome pronuncia com a 
voz cortada por lagrimas de saudade 
(apoiados; muito bem), viusse ser-vir-se 
da posiçlo de administrador da pro-
víncia de Minas para fazer barretadas 
ao partido conservador. (.A poiadc do 
Sr. Drumond). 

O Sr. Olegario!-lsto que V. Exc. 
diz serve ao menos par.1 fazer com que 
elle se en vergonile de seu a c to. . . 

O Sr. H. Sales:- V. Exc. é InJusto. 
O Sr. Morel:zsohn:- 0 ann'> passado 

dizia-se que o Sr. M. de Vasconcellos 
vivia de m!ios dadaa com o partido con-
servador; agora é com o Sr. Ottoni. 

O Sr. M. Fulgencio:-Desde que o 
presidente nilo sa_ti~(a.z a. todos o~ pedi-
d\18 do partido hberal, Ja se daz que 
estA com o partido conservador. 

O Sr. Olegario:- Garanto-lhe que 
nllo t1.z pedido de qualidade alguma ao 
Sr. T. Ottoni. 

O Sr. Severiano de Resende:-Ape-
nas protestou. . 

O Sr. Olegario :-Apenas protestct 
c'lntra actos por elle praticados. 

O Sr. Presidente:- AttenÇ!io. 
o Sr. H. Sales:-Oom retaçllo ao fac~o 

~U(I l>rioolpatmente constitue o mott TO 

. . 

de'sta- accusação do nobre deputado ã 
administração 'da prov.inci·a, com que-
pretende justificar o seu asserto c de 
fazer o Or. 'l'heophilo Ottoni barre-
tadas ao partido cbnservador~. isto é, 
as nomeações de professores para o 
externato e esCÕia normal da cidade de 
Paracatu ... 

O · 81·. O legar lo: - Julgando que elles 
fossem conservadores. .. • 

Nào sei se 'são, mas àcràd'ito que ~im. ' 
O Sr. Menelto:-En conheço um, o Sr. 

Franklin Botelho, que é liberal)& muito 
exaltado. 

o Sr.·OiegarfQ:.,....Este é um• dos dois 
iiberaes nomeados~ é muito distincto e 
n!iO é dos profesliores accusadOll pelo Sr. 
O,.rr~ira. · 

O Sr. H. Sales ... digo ou, quanto a 
os se facto, acredito que S. Exc. pQ$911 
ter ra3llo dt> queixa,-mas, n!io pela cir· 
cumstancia de serem os nomeados con-
servadores e nem por procurar o llon-
rado presidente da província, com ls!lo, 
tornar-se agraduet aos adversarios. 'Os 
professores nomeados etfdetivamente 
para o externato e escola norJD&t , de 
Paracatú, com excepçao,de dous, crei.> 
eu, são os ~esmo.s que desd~t·a instai-
laçao desses estabelecimentos têm ser-
vido interinamenié. · · 

O Sr. Nelson:- Apoiado. • 
O Sr; Olegarto:- A' ·excepçllo de um. 
O Sr. H. Sales:-Esses estabalecimen-

toa foram installados ja· no domínio d11. 
situaçao liberal, e '1lS respectivos pró-
fessores forllo nomeados por presidentes 
llberaes. E, a serem fundadas as accu-
saçõ~s levantadas co_ntra alguns desse:~ 
professoras, a infelicidade d.a escolha 
menos cabe ao Sr. Dr. Theophilo qtto-
nl que a outrem .•. 

O SI', OlegartQ:-0 acto do Sr. Ottoui · 
nao tem deCeza. 

O Sr. H. Sales:-Mas, Srs.,. informa-
do conTenientemente dos factos, pr·o-
vadas as accusaçõss, S .. Ex c., sem du-
vida, procurará remediar, proverá no ~ 
sentido de coll.ocarem-se os estabeleci-
mentos de Paracatú. em condições de 
prestarem bons serviços A instrucç!io 
publica. 

O Sr. Olegario: - 0 procedimento 
delles vem denunciado no relatorio do 
inspector geral da instrucÇllo publica. 
. O Sr. H. Sales:-Pois bem, nr:s~e 
caso as censuras de V. Exc. revertem 
ao inspector geral da instrucçllo pu-
blica, que, tendo dado essas informa-
ções no seu relato rio, foi quem fe1: 
subir ao presidente da província a pro-
posta para nomeação ao~ mesmos in-
dividuos que accusna. 

O Sr. 0/egario:- Fel-o por ordem 
do go.verno. .. 

O Sr. H. Sales:-0 nobre depuladQ 



sabe< 'que as no menções de profes;orcs 1 ·• 
»Ó podem ser feitas em vtrtude do pro-
po>tá do in~pecto•· geral da i.n'st.ruc-
ç.l-> publíca, à q ucm us t•egulumeu tos 
conferem essa attrib:J ição. 

O S r·. Severiano de Rese11de:-Ma~, 
como n:lo se ouviu os r cpl'<J>.tltautos lio 
distdcto1 

O ::ir·.lf Sales: -Pot· tsso di~se cu que 
acreditava que o meu lwurado amigo 
podus.e ,ter mu~ivo de queixa, simplc~
meote de, q uotxa, porque me parecta 
que , achantlo-se ua cap:tal um repre-
sentante do districto, que devia ter in-
teresse im!Dedtato na questao, que deve 
conhecer .os factos que têm sido trazidos 
ao conhecimento do publico, era natu· 
ra l que fosse ouvido para mformar ao 
inspectot· o ao goYerno sobre as van-
tagens ou des1•antagans das nomeações. 

Mas, na:o pode· se tir ar deste facto ar-
gumento para accusar-se a 'a<IIUI!ltStra-
çâo do Sr. T. OtLoni, como o fez o uobre 
deputado, e muito menos increpal-o 
de fazer barretadas ao parLido con· 
servador •... 

O Sr·. Olegario: -lsto é notorio. 
O Sr. H. Sales . . tanto mais, que o 

proprio nobre deputado, Sr. Nelson, 
que igualmente os con)lece, declara quo 
os professores nomeados sa:o q uasi lodr>s 
liberaes. 

O Sr. Nelson:- Todos. 
O Sr. H. Sales:- Purtanto, a accu-

saçilo do nour., deput ado não pro~etle. 
O St·. .1.'vl enelio:-Mas é crime U•J· 

me ar coo~crvadore , ? 
O Sr·. H . Sales: - !J:' possível, Sr. 

prc~ide o te, que haja descon tentam~n.hl 
u bancada liberal, quinto â admuus-
traçao do Sr. Theophilo Ottoni, mas 
mlo sei qo,e seja tilo geral, cun:w nol·O 
di~se o nobre dapu tado; o quant11 a uum, 
declaro que neuhum muttvo de des-
c :>ntentamento tenho . ... 

O Sr. Drltmonct: -Nem eu. 
O Sr. Jl. Salcs .... e nàu sei que bajilo 

mais descontentes, alem dos meus ami-
gos que !9 pi'OnunctarAo em oppt~siçllQ. 

Pela minha parte, acompauho, ~us
tent.J e apoiá lealmeute, com toda de-
dicnçllo, a admiuistração do Sr. Dr. 
Theophilo Ottuni . 

O St·. Dntmond:-Tambem eu. 
Os~·. li . Sales:-Sn~teuto e apoio, 

porq uc entendo quo ella tem si ..to be-
n~ fica para a pruvtncia (apoiados e mio 
apoiados), porque en tendu que os prm-
ci pios da mur a lidado e du hoo r a têm 
sido sal vos em todos os actos praticados 
pelo E:tm. ~r. Dr. 1'hcophtlo Ottooi; 
~ue S. Exc. está admiuistrando a pro• 

-\·incla com O> principies da escola de-
mocratica. : 

Os Srs. Lemos e Drttmonc:l:- .Muilo 
l.tcm. , . 

O S a•. l\loJ.•e tzsobn:.,-Sr , pre-
~idtlntc, por • mui iOS motivoS, . e~ nãO 
prlltcitdia a b ,o lu ta meu Le p t·e,occ!lpar a 
a tlcii\'UO da ca>a, quando ja tem s ido 
dt io por mui tas vezes que nó~ todos 
uo> achamo~ fatigados (apoiados) e 
temos necessidade do pllr termo aos 
trabalhos Ui.\Jil'esepte sessilo legislai! l'jl, 

Mas eu sou cl aquclles que, não têm 
abusado do d irei to que Msiste-mu pomo 
repr~seíílao te da proviucia, de em 
longos discursos e bellos pbrnseados 
occupar diariameot 9 a attenção da 
a ·s\)mble.a; todas as vezes que tenho 
vindo ã t ribuna, diz~me a co'nsciencia 
que o lanho (oito unicamente para dcs-
eulpenbar-me do mandato qu!) me 'Cõi 
confiado. 

Nas ques:ões que se têm suscitado 
a propo::ito da discu;sllo do orçatueulp 
c tamas out ras, V. Exc. e os meos uo .. 
bres nmigo~. t.anto da m,inoria co"ser-
vaJora, como da maioria, tera:o notado 
que eu lenho acompanhado semprJl a 
votado pelas emendas upreoentadas 
pelo meo iHustre e particular amigo, 
em quem reconheço muir.a ill ustr n.ção 
e patrimi·mo, o Sr. X. da Veiga. 

O Sr. X. da Veiga:- Obrigado a 
V. Exc. 

O St·. M Ol't l..:-sohn:- Na:o tenho 
absul utamente me separado do ill us-
tr-e deputado em questao alguma, por 
enleudor que as considerações prod tl· 
zidas vor S. Exc. e fililas do seu e~Ludo 
s 1bre o orçamento são allameute 
pt·oveilosns e consu ltilo os verdad<!iros 
iut.e t'e>Ses paru a pr11vincia. (llpoia-
dos da minoria). 

1\hs, Sr. presidente, resi•lente nesta 
c:tpi ta l, donde sou filho, devo declarar 
que, todas as VC)ZCS que sa p•·ocura 
JH'<~porcionat· um melbornmonto qual-
quur para o Ouro Prlllo, por mats in-
significante que seja, de tudos os lados 
t.la casa mar11festa-se verdadeira aver -
são, com ple la autipalltia pé la nussa 
cap tal. (Não apoiados). 

O S1·. Lemos:-B <tuasi sempre com 
injustiça damoro;a. 

O S1·. Severiano de llesenrle:-0 
que uão quct·emt•s ó que o orçamento 
seja ~ó para as obra ~ da capital, que-
r emos tnmb .. m a parte quo nos luca. 

O St·. ;\f onuzsolm:-.Por varias vn-
zes, toJnho supita.Jo os meos sentLutiuto. , 
abafado miulta voz, doixando <la con-
trapor argumentos para mostr~r CJ.UO 1\ 
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pt·ovincia quasi nada gasta com· 'ás ., 
obras da cnp.t~l, como p11reco ~W meU; 
nôbN amigo, residente em S. Jo'no d'El-
Rcy 

V Sr. M;enelio:-Ha de ser difficil. 
O Sr. Se11ertat1'> de Resenc/e:-E' 

querer tapat· o sol com umli peueit'a. 
(H a outt·os apat·tes; apoiados e não 
apoiados) ' ' 
· O Sr. .vo,·el.õsohn:-Respondo aos 
aparte~ com quo ncilbilo d'e honrar-me 
os q~eu~ nobres coUeg~ , de bancada. 

&. Excs, u~;ticulii.O sempre nesta tri-
buna que o Ouro Prdo é um sor vedou-
ro dos dauhetros da provincia.• 

Q Sr. J . Luii;:-E é. 
O S1·. M oret;solm:- Tud,o isso uilo 

passa do pura dcclamnÇ:to, po~que até o 
11reseoto oenhüui docuuieuto so tem 
apré'sentado quê demonst'r~ o. ,. proc_c-
deu,çia de. to.cs allegações; r.cp&to: são 
puns d'!clnmaçõe..s. • 

JO Sr. Severiano de Rue11de:-V. 
E xc vá A repartiçlo das obras publi-
cas o ali i verillcarâ quo g&Slao-se men-
snlmente na \:apitai I :600$. 

O St·. M oret::sohn:- V. Etc: esll 
engnuado; eu podia mostrar quo não se 
gastão com obras pu~licas da capital 
nem 20 conto~ de ,rois por ao nu, . 

O Sr. Lemos: - Não • exuoderá , a . 
15:LOO$., 

O St·. M oret.esolm:-Não é porque 
eu seja filho de Ouro Preto, que tomo 
hoje a deliberação firme d11 t'omper o 
silencio em quo me achava, .pnra pro-
tlll!lar c •ntra _ião injustas acousBçtJe~, 
mas é que, pelo facto do ~o r e~tn ci-
dade a capital da provincta, nao so lhe 
deve rega tea r um ou outro tusignifi-
caote melhoramento; t>ulras cidades da 
proriucia, menos importumos, recebem 
maiores benellcios. Cumpre notar que, 
pelo facto 'de Ouro Preto ser a caçital 
da prorincia, é de lei que aqui cst~jão 
t•Jdas as reparfiçue~ publicas, mas l~so 
nilo quer dizer .que os respectivos em-
pregados trabalhem só para o ~u~o 
Preto, mas truballlão !'ara a prov&ucta 
toJ .. e até para o imperio, porque V. 
Exc. sabe que o servtço provincial se 
acha, a muttos resjwitos, librao.lo ao 
~erv tço geral du imper io. 

P(\r conscquoncia, o dinheiro que se 
gasta com os repartições .Publicas ~ao 
é em ucneficio, em provet to oxcl ustvo 
da cavital, e sim do toda a prodncia, . 
(:tpoiaclos). 

O Sr. J(erdole:- A despoza na ca-
pital é excessiva. -
. O S1·. 1't,f or.e.t.uohn:- V. li:xc. não 

f<llte 11ffirmal-o, sem apresentar docur 

.I i • .- : -
menbs que mostrem a veracidade de 
8ua aa.serç.ilo . .. . , .. . "' J: · -4 . 

Nao pos;o doixar de recordar ircastr 
um. facto, quo bem demonstra a injus-
tiça de taes acc'usaÇ(Jes. "~ · 
' Quando so achava na a~mioi.sl'l'tlçiiO 

da•provincia•o Sr. conselhet r o Bandetra. 
de Mullo, de saudosa momoria, S: :.l!."xc. 
mandou pcoceder .a alguns • reparos nos 
oalçamontos.daa ruas .da ca pit.a.l,e entlQ 
o Sr. Drumond e outros vierllo a esta' 
tribuna esligmatisar com a mo~.is: lfla-
graute e rovoitante injustiça aquelle 
acto e conanrar .. aquolle .. honrado ad, 
ministrlldOPI~r haver. aotaribdo a re~ 
specliva deepeza. · · " t •• , • , 

O g,., X. àa cJI'oeiga:--Oom flagrlfnto· 
injustiça. < t ~"· : , • LO , 1 

O Sr; J\Jorú.nb~ll:-NIB G.ICI iatd..o 
Sr. prt»illenté, • V:" Exo. pol'o diveN~ta: 
vezes tem osl'ado!.á·frente da ltdtnmis .. 
traçllo d• noa~\. "provincia~ 1•61bEJ qne· 
o!XIjltam Dt11C&IIital •ruuitus Sel"riQOS. llr• · 
gentes e neoe!ls&r ios,·que nlol lêm ~ido 
elfectuados: parece·.q uo pelo receio de. 
censural dos1hobrados deputados, ftlbos 
•fe.o ut.cos pontot(da p~oviucia, ihimigbs· 
acor rimos do nosso voore capital; dtli-' 
l'Au de ter attendidas es:>M ·n-ssida..-
des de nossa capit.al1 unicamentll pela 
coga cotllplascenci& •com os·l tiesej~sldet 
SS. Jiixcs,' 1 ' • I • 'I ' I 

O Sr. Severiano de RBSende;-Ror-· 
que a topograopbia da cidade é- iagrata 
e rebP.Ido a qunlqu"r melhoramento. · 

O g,.; Morctzsolm:- Na .capita~ não 
so gasta nem ao menos o que ê G$trictA-· 
mente oece~ari'> ·pAra a satiHaQIO. de 
suas neces,idades niais urgentes. • . 

O Sr. Severiano de Resende:- V. 
Exc. estú ox.o~~gorando; nós apenas que-
remos quo haja .justiça n'l dlsttíbll içn:o 
do dinheiro. 

O Sr. Moret.ssoltn:-Mu V. Exo., 
que t4o ihimigo so mostra do Ouro 
l' [!l).o, oi\o prí)Va OSStl injQstiça,t uiz 
apenas que se gastao grandes so.mu1a:s 
com o,bras da c&pit.al,e no cmtanto'nllo 
apresenta um documento, como ~be 
cumprta, que comprovo a SJla nS:I!YO·, 
ração; do .mo lo que 1\ palavra do I!P.IJ~e. 
deputado eu Clllltraponho.a J!\inhn, ,q uq, · 
oosto seja muito rraca, tem; o dtrejlo 
Jo ~er ucrodibtla, emqunnto cOn\ do-
cumenlu$ nao to r demoustrado o con-
trar io. ' · 

Feito oste ligeiro protesto, aprd1·eilo 
a l•pporlunidade para declarar ljUtt ntro 
pnsso acoita r a emenda' offerêcida' polo 
nobre doputado representante dcf' lO. • 
tlistric~e, que llllpprime a autori •At;.to 
relativa ao estabelecimento do · unta~ .. 

• 



ANNA~&. 
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teleph<~nleas oeal4 capltal.entre as tli-
Yvraa repartiçõoos publicu. 

O Sr. .. A . .. CUJVio:-V. Exc. ta1o· 
Ílam quer tbelepbouio- f , 

Q .. Sr • .Mor.etuohn:-Sim, aenbcn; e 
creio q_ue Y. Exc .. apoiarà ••• medida. 

Q.Sr. A. C.esario;-Poia é uma id» 
que . tem aido. mjah recebida pelo povo, 
q ~ae ja uo chama thelophou11, chama 
trombone. (Ruo). ~ 

(Ba outros aparlu). 
O. flr. ii/•Jretuuhn:-E' certo, S~. 

presld~:nle, que ja íU.Jll& YU de,:a tn· 
b11na eu fiz .,.,. que é verda4e que nlo 
peq11eoo~ ~ommua ao ga~tlo ua' l'&-
putiç4u p11bl1cas com o , upedieo~e, 
pJrque qualquer couaa que se prec1se 
obter deama.repartiçlo ~ capit ,1, que 
eetvja em rel;ao&u. com outra, apparece 
lugu a .depeort.ocit de lnCu~mllçll.!a s.?· 
bre ua11mptos. de 1 ouea lmpJrtanc•a 
e abi ve1n .o sy~tewa t.IQ papeluri<~, que 
nao IIÔ atrua u andamento dua uego-
cioe, como 11ioda é 1 Cliua& da pocda de 
teJnpo çum trucas de llffic\o~. eto:1 Po..c 
est.c11111otit:o, ja. eu •credito q~o ha van-
tagam om iiG ligar as reparuÇÕ.IS pu· 
bltou. da, .. capi lL UI!) a a At .outras, _POI: 
meio de l1nbas tbele}lhun1caa; ' J~U• 
bmente iato. adiantar-se muito o aer· 
y iço, poupar~• tempu, f&cilitar ae o.lo 
só â &jlmiA,iltr~çl~. como b partes 
intere$~adu a ,uluçlo dos seus neg.J· 
cios. .. .. . . .. 

. Nem se d igJ quo. :se yaj) g4.~tal'. c_om 
este melburameuto grande~ sommas, 
pórqu.e u~o ae autoriu um~~o despeJa 
detormioada, sem hmitaç!o, e, alem. 
di~so . cr.e1o que· cot" t~ol •~rviço nãu 
gastarà a província .m4i~ que 2:000$ e 
ean despe&a importará na d imiuuiç!u 
de uutr-.1s, quo actuulmente d o fdtu 
CIJID e systema .do papolorio, doa offi-
ciof &, por todos condemoado. 

Quantu à coo.Yeniencia da medida, 
Sr. presidente, eu faço lembrar à casa 
que na côrte, apesar da facilidllde de 
com1DUD1Cações que hoje- ba, existem 
liubu telephoo1cas eutre todas as re-
partlçOe~ publicas, e a 1le~peza que.se 
fu cum ellse serviço, segundo sou in-
furmailo por pessoa competeo.te, nào 
é grande. 

Por tan't.,, a inda aqui me par ece que 
a hostil idade fuita a !lata medida é uni-
caménto pelo facto de ser ella para . a 
capital da pt:ovincia. (Nãp apoiado&) 

O Sr. A. Cesario:- Fique V. EJtc. 
.sabendo que os propr iOf empregados 
,.ublicos de dinnu repartiçôel pa ca.-
r tal1 com quem lenho CQnveru do a 

• • • 
reapeito, mo têm·d ito que ' uma tles• 
peu. cumpletamente iuutil. 

O Sr • .Moret.;sohn : -Nunca ouvi dizer 
lsso;1.e si alguem assim pensa, nlo tem 
raalo. • " 

Sr. preslrlente, achando-me moamo na 
t ribuna, o lo posso dei x-r de fazer. sentir a aJ~semblea a ·coovenlencla de serem 
adaptadas certas medidas para ellta ·ca-
pital, que mul to consultam os In teresses 
de seus habitaów. 

Nlo posso. •Srs •• - como lllbo de Ouro 
Preto, deixar ·: de levantar minha voz 
contra o modo. por que a camara cuida 
dos Interesses da oosaa cabltaJ. 

O S1·. X . da Veiga :-Vá por alll, qne 
vai bem. , 1 

O Sr. Mo,·et.osolill : - Foi alndl} ha 
pouco, como V. Ex. recorlla-se, sujeita 
ll nossa approvaçao um~ proposta da ca-
marada capi tal , eleuudtl oa lmpostoa, 
Jlropotta que foi por nilm combatida e 
aOnal rejei tada pela cata, porque de-
mons trado se acha que t&e.- lmpoatoa o lo 
14m a1du applicados ll sátisfaçao das ne-
cellllidades da capital e seu muoicipio. 

Abl esta, Sr. presidente,~ necessidade 
de r egular-se a venda 4a carne verde 
por axelllplo, · que; segundo · sou lo for: 
mado, tem causado· verdadelro ' damno & 
l!lludco publica. (Apoiados): Ahi en& a 
oecea~ldade do aceio da cidade, e preciso 
é que a .camara municipa l aeja chamatla 
au cumpr imento de devot'~s. Isto 1110 
podo coot!nuar do modo porque vai, o 
povo que1xa-se com rado. 

O Sr. A . Cesarto : - A camara da ca-
pi t.al nlu tem fiscaes f Nlo parece . 

O S t·. Morel:sohn : - Poucos slln os 
fuucclonarlos da camara, Srt., que cum-
prem sous deveres ; a renda da caroara 
qoasi que é consumida em pagam6nto de 
seus empregados. 

SI nlo fóra Lexcellencia do clima e 
da agua desta capital, Sr. presidente, 
serlamos con~tantemeote vlctimu de 
epidemias, por causa da falta de aceío 
da uidade, da má qnal l.:latle da carne 
veodltla ao povo, tudo isso !levldo ao 
descuido da camara (apotado&) e em al-
guma parte tamberu A admlnlstraça;o da 
provlncia. (-Apoiados) . 

O Sr. Lem.s :- Quanto ll admlnistra-
çlu da província , ,é injusto. · 

O Sr. Moret~olm : - Sr. presidente, 
nllo vtm fazer um discurso; ja o disso ; 
vim Jevantar um ligeiro pro~to contra 
as accusaç<Je~ que se 14m fe1 to lls admi-
nls&raçOos, quer conservadora, quer li· 
beral, por torem 'despendido na capita l 
quasl toda a verba-obras publicas- ; 
reYoltal por Injusta, semelhante accusa-
çlu. 

Vou concluir, mandando A mesa as se-
guintes emendas, (Lê). (Multo !111m) • 

Slo apoiadas e · eotra10 cuujuncta• 
mente em discusslo as at'gulotes emell• . 
daa. 



' ... . . . " AN~AB •• 
N. 8. 

Ao n. 2 do art. 7 (Disposições perma-
neqtes). 

Supprlmlo·se as palavras- e munl-
clpaet- . 

S. ,R.- Sala du aesac}es, 31 de Oulil-
bf9 de lo82.-Mcmoel Fwgencw, Ali· 
rand41 Rtlletro, Afor~.a-sohn. . 

~ .l'i· 9. 
Em~oda explicativa ao proj~lo ~· 

~- . ' . 
No afl:,:2·· § 1.r o •. 1. Os 2.~000 

rs.,de4llnai:los au hospital de Mariuoa, 
aerlo appl icados, metade ao mesmo e 
metade au es~Pelecimeolo daa irmans 
de caridade a Ui existente. 

S. R. Sala daa sessiJes, 31 de 0!1-
tllbro de 1882.-M Ra_ulliAO. 

O IJr. X . da Vel.ra: (Nio te-
mos o seu diacurao). 
~ apeiadas e eotrlo c:oojuoc~

meote em diacuaslo u aeguiotea 
·emeodu. 

N. 10. 
S.u'b-emeo~a â emenda relativa. ao 

curao de p~arfli&CÍ!'· . 
Oo~e 841 4i~-leotes, eto .• 15:000$, 

diga-ae:-le~tos. etc.-12:Q00$900. 
Onde se daz-18.62Õ$006- , diga-se: 

- 15:620$000. 
Sala das sessões, 31 de O~&tubro de 

1882.- J. P. X . ela Veiga. 
N. 11. 

N" art. 19 supprillltrt4l o periodo 
que oomeça - e bem assim os h v roa-
até o IIm. 
. No art. 21 § 2. •, onde se di.z- cida· 
des-, diga-ae-fregoezias. 

Sala das sessiJes, 31 de Outubro de 
1882.-J. P. X. da Veiga. 

O Sr. Olesar•lo: (Nio temos o 
aeu d.iacurao). · 

Slo approvadas e eotrlo coojuocta-
meote em discussão as seguintes 
emendas. 

N. 12. 
Emenda explieati v a ao art. 2. • § 3. • 

n. a. 
Depois du palavras-curao de phar-

macia- , diga-se: sendo 2:400$000 para 
manulençlu dua gabiuetes e labarato· 
riÔ$; 72U$000 ra. para doas preparado: 
res-cooservadores (360$000 rs. para 
cadl! um); 500$000 rs . . p~~a um ~or
teiro-servente e 15:000$000 para CUlC.P 
lentes, quo lorlio nas cadeirus do mioe-
ra logaa, toxlcologia e outras ja crea-
das pelo regula.wonto o. 89, divididas 
as ma terias pelo presidente da provín-
cia, ouvida a c:oogregaçllo-18:620$000. 

Faça-ae a traosposiçl!o da dift'tJreoça 
de verbas, reduz.iodo a de obras publi-
çU ~ Z71:006f124 rs. e á 1:500f000 

• 

. ' 
a verba de t res contos, destinada · a ex-
ploJa~ mioeralogicas. 

SupJil'una-se o re~lo áo o. 3 . .§ 3. • do 
art 2.• . 

&ta da.s sessões, • 31 de 'Ow-Jro de 
I 882.-Pai.114o. r • • 

~ 3 ' . .N. 1 . • 
Em.,eoda expl]caliva ao,:art. 19 o. ~
Em..lna~ das pa1avres7 instrumen· 

tos aratorios-diga-se: el\chadas, ' ma· 
cba~s. fouces, 111 viões, picardtju: é,.-
,vad!l~ras, pâs, arados e. outros inst.;~ 
mppió!l aratorios, proprios para a ~
voura. O mais como Sfl, acQ.a rlldigido. 

Sala. das iiessõQs, 31 de Outu'6ro de 
188.2.- Pa#a:ao. , .. · 

• N. 14-. 
Emenda 14Ô art. 15 .§'5. • 
Onde se diz-quaMia ntce.sJ&ria,-di-

ga-se f,, quaot~ d~ §óQ$Qoõ. 
E ~e~i• 4a P!l~vra-BellD-jlig_a.se: 

a3qu!J'~Ddo a provinci~ 600 exemplares, 
que aerllo entregues pelo seu , autor; 
supprlmldns as demais palávras. , 
~la das sess§.e~, ~L de O~tub~:o do 

1~:...-x. àa y, ei{lf',, l \ L !fi.;. • 
A diacu~o 6.~ 14Q~Ifa ~la bar.&! , 
2.• PARTE DA ORDEM DO Dlá. 

· urçame"to municipal. 
Cootióua a 3. • disc11sslio do projeclo 

o. 307, de orçamento muoiclpal. 
Ó Sr. DrUDJood:-Sr. presi-

dente-, como, segundo pston jD.Cormado, 
a emenda que por ventura se ofl'ereça 
hojo ap Jlroject~ de orçamento munici· 
11!,! nAo importa: o adiamento da sua 
discussllo para amanhA, embora louve 
mui lo o t rabalho quo teve o digno d~
putado pelo 14.•' di:stricto, o Sr. Da·. 
Lemos, quando formUlou e apresootou 
.emendas a este projecto, oito po·sso con-
cordar com as qu6 ditem respeito A ca-
mara municipal dà·Habira. 
, S. · ,Exc. apresentou duas 11mqodas 

relativas a esta camara, que, acredito, 
retirará diante das explicaçõe5 quo 
vou dar. 

E', t ranbou S. Exc. que a camara coa• 
sigonsse a grati ficação 'do 600$000 ao 
medico do partido. O nobre deputado 
nAo lem rasilo; este medico presta os 
seus ser viços à pob<ei:ã elo municí pio o 
&I? ~ospital 'de misericordiá daquellli ci-
dade . . 

O g,., T. da Motta:- Apoiado. 
O S1·. Drumond:-Esta quantia de 

600l000 está mal classi'ficada oo orça-
mento, 'pois que ella é dada como au-
xilio. ao hospital de misbricórtlia o os te 
é 'l)le Pàk!' o niedico· que a11i S:Orve. 

Portaõto, "vou apreleotar uma sub• 



emoodu a &ta omonda do nobre depu· 
tado. 

A respeito da diminoiçlo que preteo· 
d o~ S. Exc., da urb:~ do o. 5. • do§ 8.•, 
rel:stin ã porcentagem do procurador 
da camura, quo S. Exc reduz a 10 X. 
tambem nl "' pot~ cuncordar. 

SabJ o nobre deputado que aquelle 
municlpio, extenso, C<imo é, e CC!mpo>to 
·de grande numero de freguesias, lm-
p!Je ao procurador a neceaidade de di-
?ldir a sua porcentagem com auxilia-
res ou freg ueeiu, qo.aodo niO queira 
elle proprio ir a todas fuer o 18rYlr;4 
que lhe Incumbe, embora talnz, nesse 
easo, com prejuiso do cofre municipal, 
porque, quando ellinr percorrendo 
uma treruesia, 4earao ã renlia 01 in-
teresses muoiclpaee ou ootra1. . 

Ora, oiO • possinl que o procura-
dor possa manter auxiliares em cada 
uma daa fregueaias com esta pequena 
gracilleao&o de 12 X. cuj() ~ _resultado 
poderl elnar·H a 900eo<JO, quando 
multo. · 

Vê a a!aemblea que pouco restara 
para o procurador, que assim olo 
terã nenhum lnoeotiTt~ p&ra desempe-
nhar com solicitude · a aua miado. 

Por esta raa&o, nlo posso aceitar a 
emenda do nobre deputado, com quem 
tenho ~empre marchado de harmonia 
e co)as luzes sou o 1. • a reconhecer. 

E apoiada e eot~a coojuoc~meote 
em diseuaalo a aegotoCe-

Sub·tmeftdG. 
Altere-so a redacçilo do o. 4 § 8.• do 

art. 2. •, substituindo pela eeguinte: au-
xilio ao hospital, 61».>$. 

Sala du aessaes, 31 de Outubro de 
1882.--Drumon41. 

O llr. lleverlano de Re-
aendet-Sr. preaidente, pedi a pa-
lavra uoicameqte para explicar o meu 
-.oto sobre as emendas ofl'erecidas pelo 
lUuatre deputado, representante d.o 14. • 
di~tricto, ao projeeto de orçamento mu-
nicipal. 

Voto pelo projeoto, tal como se acba 
orgaoisado e rejeito todu as emendas 
offereeidas pelo nobre depatado, porque 
entendo q'ue mais competente para ajui-
&ar du necessidades municipaeseemen-
dar quaesquer defeitos que nelle baja 
• cada nqt deputado em relaçlo a seu 
muoioipti. (Apoiado do Sr. Drwmofid). 

D'entre essas emendas destaca-se es-
pecialmente uma, que absolutamente 
nlt> pode deixar de ser rejeitada por 
esta asaemblea, nlo aó porque se com-
~ 'ella de catboliens, como porquol 
''111 al~rar c:ostllJDee iAnteradoe e I - _, 

que herdamo• d05 antepu~ados: 4 a 
que 10pprimo o auxilio contil nado por . . . TarJ.as camaru muntctpaes para a pro-
ci.atlo de Corpna Christi . 

Em relaçlo ao auxilio preatado pela 
camara municipal da cidade da minha 
retideocia, di rei que ella, coneignando 
este auxilio Do seu orçamento, nl o fu 
mais do que contíoU3r a perpetuar um 
coetume immemorial, e q'ue naqulllla 
cidade esta fes&ividade realiea-se todos 
OI IODOS I COm toda I pompa I ma• 
gestade. Nlo deTemos d~ maneira al-
guma alterar este costume, e • por esta 
raa~o que Toto contra as em·endâa do 
nobre deputado pelo 14.• diatrlcto, o Sr. 
Lemos. · 

Nin1uem m_ais pedindo a pal~Yra, 
encerra-se a d1aeusslo. 

Procedendo-se ã Totaçlo daa emen• 
das, • appronda a de o. 1, somente 
quanto ã aupprelllo do n. 11 do§ ~. ·, 
A curreeçlo feita ao o. 13 do § 2 . •, 
quanto â alteraoto do n. 9 do§ 21, 
n. 8 do§ 48, n. 12 do§ 4.9, na. 2e 17 
do § .51, n. 4 do §52, n. 22 do§ 55 
aendo rejeitada& u aomais part~ . ' 

Sto igualmente approndas u emen• 
das na. ~ a 6 • a súb-emenda do Sr. 
Drumond. 

E' o projecto adoptado C<lm as emen• 
das para ir ã .eommlsaao de rodacçao. 

O Sr. Presidnd• designa a ordem 
dos trabalhos ~da -•lo oocturoa e te-
unta a sesslo. --
10.• SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 

31 DE OUTUBRO DE 11:182. 
PRBStD&KCI A DO S.R. BARIO DB Coao-

M.UWB.L. 
SUMMARIO : - Orckm do dia.- Subl idio.-

Orçamento proyincial.- DiocoriOI doe Sr1 
M. Fulrencio c H. Salea.- ObatrYaçGII do~ 
Sra. Kerdole, 5. Forru 1 Sneriano de Re-
IIOdt . - Votaçlo. - Olllcioa de juot iça. -
Tempo para reformo. 
A•s 8 horu da noite, feit& a chama• 

da, achl o-se presentes 0:1 Sr:1. deputa• 
dos, faltando com participaçlo os Sra. 
A. Amaral, F. Nanrro, V. Café, O. 
Penna, Santa Cecilia, Costa Sana, Ro-
cha Franco e Bias Fortes. 

Abre-se a seaslo. 
B' lida e approTada a acta da ante• 

cedente. 
ORDEM DO DIA. - Sub:idio. 

. E' approndo em 3. • disc!Jsslo o rro-
JICto n. 162, que marca o aubsidto • 
ajuda de custo aos membro• da aue111• 
blea oo bitQoio i · fGturo, · 

• 



0rçam4nlo prooincial. 
CouUoua a 3.• discuiiSAo do projec\o 

o. 2!la, da orçamento proYiocial. 
o &r. Manoel Fnlgenclo' 

-sr. pra!idenLu, feli:amen~ • a.cba..,e o 
projeo«l da oroameoto em a. dtscu.ssllo. 

Com quan&o nlo prewndesse mais oc.-
oupar-me des~ mawrla, mesmo por-
que o dia do encarrameoto .da ass&m· 
blea Dln bate a por~ e preCl:!amoa T()o 
w.l-a COID tudo, tendo deputado oppo· 
aicio~ia~ , n~ opposiciooilt.a ey~te
metico, poreiD oppo~íciooi:lt.a que de· 
eeja a protperidade de$k. una, rJca, 
mas iofeli& proYinola, eatendo que cor· 
re-IDe grande responsabahdada e que 
eu tenho oeceasidade de aalYal-a quan-
do t rata•M de Yo~r 91te prujeo&o e111 
a. • ÓiSCDS>l O. . . 

Sr. preaideote, na minha oploíl.o, o 
projecto de orçaiDeoto, que ••~ aer cun• 
nrtido em lei, o&o â um proJeoto que 
consulte os nrdadeiros iotere~ae• de 
nosaa proYincia, porque nlu encerra 
eiD ai uma verdade. E. te orça meu to é 
uiDa IDentira, Sr. pr4llideote .•.• 

O Sr. S. F trru:- Porque fllram 
aceiw IDUttas emendas da opposiçao. 

O Sr. M . Fulgencio ... . porque elle 
ha de necessariaiDeute eocarrar-se com 
deftci t e deilcit o &o pequeno. ' ' . &' cer to, Sra., que a mtoona con· 
aerndora des~ casa fi!& t.anto qua~ lo 
foi p<nai vel para ID&lboral-o em ~. • dl~ 
outilo, contando com a benevuleocta 
da illustrada maioria; mas olo ~ode
mos conseguir tanto li ua_nto deseJava-
mo•, afim de que este ~roJecto, que vae 
aer conYertadll em let, eunsult.as~e os 
nrdadei rov interesse~ d» provtucta. 

Sr. presldenoe, oao é ull!a daclama-
çlo que !11QO, 01 Cactos Vlr&u futura-
mente provar quo as palavras que huJ& 
protlro aqui têm fundamento, têm rasto 
de eer, exprimem uma v .. rdade. 

Com elr11ito, Srs., a receata orçada 
para o exerctcio de 1883 a 181!4 nlo 
a ttingarã a ~o•nma de 3,0!8:000$000, 
coafuriDe calculou a nobre COID~~.>sllu 
l.•de faaenda.(Apoiaàos do. oi?Posiçdo). 

Ja deiDoos~ramos is\o a sactedade em 
1. • e 2. • discussoet, e eu agor11 em 3. • 
o affi rmo ainda, porque o impos~ do 
café que cooatitue a nossa pr1Dctpal 
íon~ de renda, no exerc.icio fu 1uro, 
eiD consequeocia da med1d.a por nós 
tomada eate anuo, wrá de descer ex-
traordinariamente. V. Exc. sabe que o 
i1Dpotto eobre o café a tê aqui era co-
brado por uma pauta fixa, e que de 
'ior4 0111 4íante, aefuodo nosu. reao· 

luçlo, serâ cobrado por uma paut:r va· 
rlnel, o que io(lulrã lorçosam~to 
par11 diiDinuiçAo deu~ · arrecadaçAo e, 
por tanto, a recei~ nao at•ingirâ _ao 
algarismo em que está orçada. 

Alem disso, llutras Contes de receita 
serilo tambem de alguma forma dimi· 
unidas, COIDO é, por txemplo, a da taxa 
sobre o comiDercio de escra-ros. 

E' Yerdadf) que a. nobre commissa:o, 
para compensar esty diminu'ções, qut 
necessar iamente hllú de ao dar , procu-
rou cren o impos\o sobre heranças o 
legados em liotia recta. 

Este imposto, na minha opinillo, é 
lncoovouienUssimo , Sr. presidente , 
(11poiados e fkfo apoiados), porque vae 
gravar extrsordioariaiDeuto· a : aucces· 
do necessarin, que é, como. V. ljlxc. 
sabe, muito protegida pelo noaso . di-
rel\o ciYil. 

Altlm di;;so, essa imposiQ!o nlle pro• 
du1.irá os 40:000$000, CID que foi orça-
da ppla nobre commisSio; posso asse-
verar que oll.o attiogirâ a esse nl· 
garismo. _ · 

Portanto, Sr. prosideote,est.à dçmons-
trad.o que a reoet ta para o exoroicio 
do 1883 a 1884 ollo darA o rosul1add 
que é esperado pela nobre commisslo, 
apparecendo. CO IDO cun.sequeocia disso, 
o defioil no encerramento du exorcicio, 
porque a despez.a foi fixada teu do a 
comiDissilo por base aquelle calculo da 
recai tn. 

O equilíbrio que nos apresenta a 
despeza e a receita é somente no papel; 
eu garanto que 0!1 150:000$000, cuja 
abertura de c&·edi tos supplemeotares 
a commiss!!o autorisa ao governo, se-
rão absurvidus para cobrir-se o deficit. 

A nobre commi>s!!o auturisa o gover-
no a pagar com as sobras da rucoita 
o, se olhts nao se verificurem, como de-
cididamente n!!o se verificanlo, porq uu 
haverá de6cit, a fazer operações de 
credtt 1 para pagar obras ja contratadas 
na importaocia de 280:000$000. 

Ainda autorisa o governo a pag\11' 
cerca do 37:000$000 de verbal! de exer· 
cicios fiudos, porque a quaÓtia orçada 
nllo chegou para os proce•sos qut~ exis-
ter:~ na repnrliçAo de fazenda. 

O Sr·. H . Sales:-V. Exc. sabe que 
não se pode calcular precisamooto a 
quantia oecessaria para exercícios fio· 
dos: a commimo ne.o pode ser incre-
pada por isso. 

O Sr. M. Fu!gencio:- NIIo estou in· 
crepaodo a commissll.o. 

O Sr. H . Sales:-Pareoe. 
O Sr. M· Fulgettcio:-Portantotdii o 



tki.e ÁNN-A'Ei: 
eu, 4 liquido que a re~i ta nlo ptodu- cousa nenhúma, porque eu lllo me de· 
&irâ aquillo ern que f·n· orçada pola no- moYo do mell propoeito e vou· dizer a 
bre commlulo. rasao porque a receiu nlo dtingirA o 

0 Sr. H . Sales di llm apar". computo que lhe deu a nobre commia-
0 Sr. M . Fulgencw:- V. Bxc. ouça- aAo. . . . . 

m!!: a NO&It.l orçada, na minha opioilo A principal .Conte da r~eita, eom~-ja 
e na ol'ioil o da minoria, ulo utLínglrA doel~rei, quo 6 o café, com. a med1da 
ao .. Jg• ri~mo oalolllado. ~mada pela Mbre eommrsdo, n4o o sr. H. Salu:-Nio 'Poia~do, na lla de produzir a quantia calculada. 
opinllo do nobre leader da mrnoria ha o Sr. H . Salu:-Es&a at.mmlulo i 
de dar aquillo em •ue esll orçada. tao d88&Strada, que ja dnla ter sido 

O Sr. /Jl. Ftflgmcio:-:-J&o, senhor. demitida a bem do terYiÇO pllblico!l 
O Sr. H. :'ales:- V,eja os seus dls· O Sr. X. da Veiga:- V.Exc.-oao to-

cll raot aobre o orçamento. lera dinrgencia de opiniõeof 
O Sr. X. da Veiga:-Aigumu Yer- O Sr. H . &lu:-A.té sou muito to· 

ba1; a do café, por exemplo, eu drne o lerante. , 
austento que ·o lo prodll&irá mab de O Sr. Prefitte~tte: -Attençlo. Peço 
850 cootos, entretao\0 esta orçada em aos nobres deputados que deixem o ora· 
900:oo0to00• . dor continuar. 

O Sr. H. Saüi:-V •. Exc. pedao que O Sr . H. Sal11$:-5e me garantem 
.. elnaae algumas e· nó~ n.lo eleva- que nlo me darao apartes, ell tambem 
mos de sorte que o excesso de umas alo darei maia udl. 
comf.osarà a d1mlnlliçlo de outras. o Sr. /JI, Fulgencio:-Eu nlo me 

O Sr. M . Fulgencio:-Mas esta ·Dio incommodu com elles, até gos\0, porque 
6 a opinrlu do meu collega da minor ia. 4 uma prova de que VV. Exes. apre· 

O Sr. H. Sales:-VV. Kxcs. estao ci4o-rue, se 4 que, oomo ja disse, nllo 6 
em dinrgencia. o resultado de alguma r icha velha co· 

O Sr. X. da Veiga:- Estamos de migo. (Rtsadas). 
p .. rlei\o accordo. O Sr. S. Ferra.f:-Nilo é queatilo de 

O Sr. M . Fulgencio:-Mas, a inda ricba velha. 
que huuvesse difergeocia, V. Exc. O Sr. H. Salu:-Nós temos sido 
compreheode que nau •e tr~ta do1 u:na companheiros ha muitos annos, e V. 
questlo politica, mu de uma que$tilo Exc. sabe quan\0 eu o aprecio. 
lloaneetra, em que cad• um pode ter O Sr. M . Fulgencio:-A nobre com• 
opiniao diversa. mislllo orçou a receita em 3,048:000$ 

O Sr. H. Sales:-Mas V. Exc. fal- e tanto, Bxou a deapeza de aceordo 
lou em nome dll bancada coo.so"adora com a receita, equilibrou uma com ou-
e por isso eu reclamei. tra; mas, perguo\0 : onde .ai o gonr-

0 Sr. M. Fulgencio:- Estamos per· no buscar dinheiro para pagar a quao-
feitamente de accordo. tia de 150:000$, qne a commisslo lhe 

A minha opimao 6 a seguinte, posso auwrisa para abrir creditos eupplemeo-
eatar em erro, mas aaho a minha res- taresf onde vae buscar dinheiro para 
punsabilldade. pagar a quanLia de 280 coows, de obras 

O Sr. H. Sales:-Se agora foa~e pos- ja contratadas e que necessariamente 
aivel emendar o art. da receita e V. hlo de ser pagas f onde irâ o governo 
Exc. me convencesse de que ella í?l buscar dinhei ro para pagar :r1 contos 
mal orçada, asseguro que concorrena de diYida de exercícios !lodos, que ja 
para a soa reducç&o; mu o n~bro de· estio procG<~sadas e liquidadas f 
putado oao 6 capaz de mo:trar quo foi Ja -yê, portanto, que, ainda que soja 
mal orçada. exacta a receita, o orçamen\0 no ex&r· 

O Sr. X . da Vlriga:-A nrba do cicio seguinte ter& de encerrar-ao com 
odéf . um deficit do cerca de 400 contos. 

O Sr. M. Fulgencio:-Provel na O Sr. Drum011d:-E' uma cauda 
primeira e na se11uuda diacusaões. que vem de aonos anteriores. 

O Sr . .Drumond:-5eue argumentos O Sr. M. Fulgendo:-Bem; mas 
!orlo contestados ., .. utajosam~ute. qual serã o resultado f 

O Sr. M . Ft4lgencao:- V· Exc. en· Onde irá o goYerno buscar dinh'liro 
tende (lUO o imposto anrogira a "''erba para occorrer a essas despezas? 
orçaila o eu entendo o contrario. o Sr. Drumond:-Teio a nllc:! ur:1 

Ja vê que esbmos em campos uppoa · de credi\Os aupplementares. 
tos e oAo podemos chegar a accord,o e , 
~~eatt eaao, os apartes oilo adiaotar ilo O c;,., M. Fulgencio:-Abrir4 c:rQ• 
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ditos supplemeotares, e a consequeocia 
aorâ onerar a proTinci11. com uma di-
vida e~traordioaria, pela qual teremos 
de parar juros nllo pequenos. 

O Sr. Drumond:- Mas ollo se bn-
de pagar o que ae deve' 

O Sr. M • .Fulgmcio:-Sr. preaiden-
te, ha muitos aooos, ou pelo me-
nos nesta aituaçlo, todos os orça-
mentos têm ae encerrado com deficit, 
de aorte quo temos nos 'Yisto obrigados 
a cootrahir emprestimos onerosiss1mos, 
n.lo aomeote para pagar garantia de 
jur01 e subvençiJes kilometricas ã as-
tradu de Cerro, mu tambem para pa-
gar despeaa ordinarias da província. 

Ora, se cont inuarmos a contrahir 
emprestimos para pagar aerviços or· 
dinarios, qual serã o nosso ruturo 1 
Se os nossos orçamentos nllo nos dllo 
aaldo algum para amortisar essa di'Yi· 
da, ae de aono a anuo ella se acoumula 
e~pantosamenb, a coo.sequencia serã 
que, em muito breve tempo, a provín-
cia terii sacriftçado seus credito11. 

O Sr S. Ferra.r:- Nós temos t ido 
exercício com um saldo de perto do 
300 contos, 

O Sr. M. Fulgencio:-Eu pelo me-
nos, na si tuaçao que atran uamos, 
oao conheço um só que nos tenha lega-
do um g ldo 'Yerdadeiro; todos elles 
têm-se encerrado com de8cit. 

(N4'o apoiados do! Srs. Drumotld e 
S. Ferra.t) . . 

O Sr. M . .Fulgencw :- V. Exs. nao 
podem suatentar esses-não apoiados- . 

O Sr. Drumond:-Ja provei o con-
trario, que encerrou-se com saldo~ u!-
t imo exercício completamente liqui-
dado. 

O Sr. M. Fulgencio:- Eotao, qual 
a ruao porque cootrahirllo uma divida 
1\uctuante de cerca de 500 contos com 
a caixa economica1 

O Sr. Drumond:- Para despeus ex· 
traordioarias, mas o orçamento encer-
rou-se com ealdo. 

O Sr. M . .Ful{lenc10:- Foi para pa-
e-ar deapetu ordioariu da provioc1a 
(ti40 apoiado do Sr. Drumotld) com 
creditas supplementares illegalmente 
aber tos. (Nilo apoiaM& da tt&Oioria). 

V. Exc. ha do convir comigo em '}Ue, 
se continuarmos por esta forma , em ~ro
ves dias a província terá seus credttos 
sacrificados. 

Sr. presidente, • forços_o coofe!119:r 
que aa nossas circomstaoc1as ftnii.DCel· 
ras sao muito preearias, e a assomblea 
mineira deve esforçar•ae poderosamen-
te eelo reetabeltoimeoto de nouu 

finanças, para que a nos!a divida n!io 
se angmento aooualmente e possamos 
occorrer ás serias e urgentes · necessi· 
dadcs que abi appare~em ·em todos os 
pontos da província. 

M&ll, infelizmente, na phrase do illus-
trado Sr. senador Meira de Vasconcel-
los, os deflcits que reaultlo aoôoal-
mento dos nossos orçamentos consti-
tuem um mal cbronico. 

Precisamos c<1nter es ta roda, ~tno 
corre desenfreadamente e IJ.ue ba de ir 
at/1 cahir no precipício; prer.isamos pôr 
um cravo Oe:!sa roda, precisamos fazer 
eeooomi&ll multo serias, para que em 
futuro muito breve pouamos ·ver a 
nossa província no estado de prosperi-
dade que todos denmos desejar. 

Por tanto, Sr. preeidento, õa ·minha 
o~in!Ao, o projecto de orçamento pro-
'floctal, com quanto •melhorado coosi-

·der...velmeota na 2. • díseusaiio ... 
O Sr . H . Salu: -GraÇ&S ã minoria ... 
O Sr. X. da Vetga: - E pelos esforços 

da i Ilustrada commlss&o. . : 
O Sr. M . Ft~to: .... Nós nllo.quoro-

.mos carregar com esta gloria,com q o au-
to os nobres deputados nilo p~do dei-
xar do reconhecer que a minoria coo-
servad.,ra empregou todos ~ meios ao 
seu alcance para collaborar com a nobre 
maioria, afim de que a lei do orçamaoto 
fosse a melhor puuiTel. • 

Entretanto, Sr. presidente, é • força 
confessar que no exercleio seguinte, em 
i~gar de term~s . um saldo para amor-
t•sar a noua diVIda e occorrer a di ver· 
sos e v.ariallos serviços que tomos o.a 
provlnc1a, este orçameotu trará como 
consoq uencia tleftcil, que será coberto 
por meio de &mprestimo. 

O Sr. Drumond:-Na:o apoiado. 
O S1·. M. Fulgencto:- V. Exc. que•· 

tapar o aol com uma peneira e isso â 
impossível. 

Mas, Sr. presidente, é este um do-
feito que •nfelizmente vai cr~odo 
de dia para d1a, alo ~ó na provinc1a, 
como no impor lo. V. Eltc. saba que a.• 
ci rcum~taocias 6oaocotras do Estado 
tambem s!l.opessimas; a nossa divida tem 
se augmontadt> extraordinariamente e, 
em vez do governo procurar os meios 
de ecooomisar, pelo contrario, esbanja 
os dinbeir~ publicas (ncio apoiados) e 
quem aO na I vem a pagar tudo é o po-
vo, o pobre povo! 

O St·. H. Sales:.-0 germoo da di-
vida nós encontramos quandosubimos. 

O Sr. M. F tdgencio:-Mas o partido 
de V. Exc., que promelteu solemno-
meote regenerar a' finanças do paiz 
(apoiados), devia, em nz de deixar quo 
~e germ'ln ~e desenvolveue, extin-
guil-o. (Apoiado•)·· . 



La se vl o Ulll longos annos da subi· 
da dll partido liberal, o n.:.ssa.s condi· 
çOJS l'IO d11 mal a paio r. 
~im, Sr>~. , oxternada: a minha opi· 

niao em relaçlo ao proJect.o que vae 
l'igorar no exercio de hJB3a 1884, uu 
vot.o por elle, porqul', como roembro 
da opjlosiçlo, mas pertencendo ao par-
t ido cons<~rvador, p1rtidu que nu oca ue· 
gou, nem negará os meios de governo 
â'Juellos que têm a responsabilidade 
delle (apoiados), entendo que nao devo 
embaraçar u projacto de orçamentCi; mas 
fica a minha responsa~ilidade sal v a, 
porque eu entendo que este orçamento 
nao é um orçamento verdadeiro. 

Se .eslil'er em erro, Sr. presidente, 
estimarei ser convencido delle pelos 
factos, porque quem lucrará COD> issll 
ser á a província. (Apoiados). 

Sr. p~ideote, ant~s de concluir, nao 
posso deixar de f aliar, ainda que per-
functo riamente, sobre diversos ~erviços 
da ooua província, um dos quaee, na 
minha opioiao, demanda a maior utteo-
çlo, o maior cuidado do governo. 

E' o serviço do correio. (Apo1ados). 
De t.odasas partes da provio~;l& che-

gAo queixas amargas contra o modo 
porque é feito tal serviço; ha ageuctas, 
posso garantil-o, em qu~ a correspou-
dencia nAo é entregue pontualmente. 

E' realmente um aerviço feit.o com 
a maior irregularidade e imperfeiçao, 
e os nobres deputados da maioria nAo 
poderio desconhecer issll. 

Eu, pois, do alt.o desta tribuna, peço 
ao digno administrador geral dos cor-
reios que dê providencia, , que em-
pregue os eoos esforços para que so• 
jamus melhor snrvtdos neste ponto. 

Sdi, Sr. prestdeote, que perco meo 
tompo,fuzeodo esta reclamação, porque 
ja a tenho feito mais de uma vez e uao 
fui ainda aUendido; mas fica lavrado 
o meo protesto e ficao os meos coosti-
to iotes convenctdos de que nao aúu io-
dilferente aos seos reclamos. 

O Sr. X. da Veiga:-Pelo contrario, 
é muit.o zeloso no cumprimento de seos 
deveres. 

O Sr. M. Fulget\Cio:- Obrigado. 
Eru relaçao á tnstrucçlo publica, 

Yamos pessimamente na provincra , 
porque, se pu r um l ado nl!.o h a 
escrupulo na escolha do pessoal para 
este impJr tante ramo de servtço publi-
co, por out ro lado, os pobres profus· 
soros, esta clas.e que dev~ta merec<lr 
da assemblea e do governo a maior 
consideraçAo(apo1aàos),porque é aquel-
la 11ue está incuJUbida da educaçao 

da mocidade, mas que, entretanto, ó n 
meuos remunerada, a menos protegida, 
s!lo victimas das maiores injustiças. 
( Apo1ados). 

E,IAo aujeit.os ao arbítrio, aos ca-
prichlls do governo ; professores ~lo 
atirados de uns para outros lugares, 
pur meros caprichos políticos! Diver-
sos factos temos de nu ucrado desta tri-
buna, que provam á evideno11 que es-
ses pobres fu nccionarios, por mais cum-
pridores que sejam de seus deveres, 
Dllo deixao de ser l'ictimas (lo gover-
no, somente para :~atisfaçAo de capri-
chos polí ticos. (Apoiados). 

O Sr. J. Luiz:- V. Exc. o !to tem 
r aslo. 

O Sr. M . Fulgencio:-Desde que se 
envolve a pulitica em materia de in· 
strucçlo publica, Sr. presidente, esta 
vai msl. 

O Sr. J. úuiz:-Teem até sido no-
meado~ professores co o •ervadores. 

O Sr. Olegat·io:- Eu só apresento 
uma lista de seis para o meu di ~tricto. 

O Sr. M. Fulgencao:-NIJ.o sei se 
t~em sido nomeados conservadores; se 
te.Jm, é em numero muito pequeno. 

Ainda hoot.em, o meu nobre collega, 
o Sr. Teixeira da Motta, mostrou á 
t.oda evidencia a injustiça clamorosa 
c11m que foi removido um pubro pro-
fessor; S. Exc não quiz dizer o mo· 
tivo que actu~u no animo do gol'erno 
para praticar e11se act.o, mas eu de· 
claro que esse professor foi removido 
porque, apesar de ser liberal, teve a 
audacia de dar seu voto ao no!SO col-
lega para deputado provincial. 

O Sr. H. Sales:-0 nobre deputado 
nll'> é cspJz de provat· que o professor 
fo ~ae removido pur esse mo ti v o. 

O Sr. T. da MoUa:- Eu ouvi delle 
mejmO. 

O Sr. H . Sales:-lss:> Dllo prova. 
O Sr. M. Fulgenâo:-Eut4o, qual 

fo i o motrvo f Para arrancar-se de 
suas commodidades e atirar-se para 
uma ald11a um professor, que tem 22 
ano~s. de. serviço, pobre, carregado de 
famtha, t~oao e doente, â preciso que 
haja motivos muito fur tes. 

Ainda ha poucos dias, denunciei eu 
aqui a remoçilo do professor da fre-
guezia de Santa Anna dos Ferros ci· 
dudao distincto por todo~ os tttuÍos o 
Ido distincto, que este acto foi mal ro-
cebtdo por liberaes e cooservudores 
d'aq uella localidade, para u freguetil\ 
de Dores de Guaohaes, sem muta v v ul-
gum plausível. 

O ::>t'. X . da Veiga:-HI.Iu l'e um. mo• 



ti v o; ollo ter votado no nosso collega, o 
Sr. Drumond. 

O Sr. M. Fulgencio:-Ja ouvi dizer 
isso. 

O S1• . .Drunwnct:-SIIo historias e o 
prufes8or é libera l. 

O Sr. X. cta Veiga ·-E' conservador . 
O Sr . .Drumoncl:-'l'odos os que fo-

rão removidos é por que nllo votarão 
em deputados liberaes! 

O Sr. M. Fulgencio:-Eu nllo posso 
deixar de estranhar quo so espesinhe 
e maltrat11 por essa forma orna classe 
digna de toda cona\Jeraçllo. 

O Sr. H. Sales:- Assim como eu nllo 
posso deixar de estranhar a linguagem 
do V. Exc. 

O Sr.· M . Fulgencio:-Oque tem a 
minha linguagem 1 Eu !alio a verdade, 
sem prevenção. 

() St·. H. Sales:- Accusando factos 
graves, sem apresentar uma só prova ! 

O Sr • .Drumonct:-E' declamação. 
O St·. M . Fulgencio:-Na opinilll) 

de V . Exc., que é quem quasi sempre 
tem concorrido para a rernoção destes 
pobres professores. 

O Sr . .DrumOfld:- Concorri para a 
remoç.'tll :le um apenas o nllo me ar-
rependo. 

O Sr. M. Fulgencio:-V . Exc tenha 
pacienc:a, merece-nos toda conside-
ração, mas estes pobres funccionarios, 
que silo victilllAs do governo, tambem 
merecem a consideração da opposiçtlo 
ela casa, porque é a uníca quo clama 
nqui om favor dos seus direitos. 

Foi removido iliegalmonto, como 
provou-se á toda evidencia, da fregue-
zia do Carrr.o da ltabira para uma fa-
zenda, um pobre prOft!ssor. 

O St·. Drutrnmd:-0 Sr. Dr . Mo-
retzsohn, que foi quem tratou da ques-
Ulo, convenceu-se da necessidade dessa 
remoçAo, depois quo viu que a cadei.ra 
desse professor não t:aha frequouctn. 

O Sr. M o,·etzsollli :-Nilo mo lembra 
que se dissesse nada que se parecesse 
com Í! SJ . 

O Sr. Drt,mond:- V. Exc. conven· 
ceu·so,em vista do mappa que lhe apre· 
sentei. 

O Sr. X . da Veiga:-0 aanto que 
V. Exc. invocou nllo produzio milagre. 

O Sr. Morelzson: - V. Eltc. me 
aprosontou apena~ um mappa; e eu 
devo declarar que n!lo tenho muita fé 
·De~se documento do Sr. tnspector da 
instrucçao publica. 

O Sr. Pt·esicl~nte: -Attonçllo. 
O Sr. M. Fulgenci~:-Por m~is q~e 

o nobre deiutado ~ue1ra arranJar um 

ook 
eyronco nesta qtfeslão, á impossível orr 
~:ontra l-o. (Risadas). 

O Sr. SeveriatW de Resende:- Ha de 
carregar a cruz sosinho. 

O Sr. .Drumond: - Tenho · lions 
hombros. ' 

O Sr. M . Ft,lgB"ncio:-Sr. · president 
te, seria l~>ngo enumerar os ttcitos il• 
legne$ pruticadus contra esta pohré 
classe de empregados. ·' · 

O Sr. H. Sales:-Quando ollo se tem 
mais d que dizer, diz-se-seria longo ·- .. 
cnumorar .... etc.- E· uma figura de 
rhotorica muito conhecida. 

O St·. M. Fulgencio:-Apootllo~se 
os factos, apont«o·so as leis vio1ndas, · 
provn-so quo o governo procedeu· i}L 
legalmente e o nobre deputado diz qne 
é 8gura do rhetodca ! •,' 

O Sr. H. Sales::-Até jn é clR~sica. 
O S1·. M . Fulgencio:-Pois eu de-

claro que ndo sou forte em figuras de 
rhctorlca, que · nunca estudei , nem 
outros preparator:os. 

O Sr S. Ferrazo:-Mas estA bem 
preparado. ·• : 

O Sr. · M. Fulgencio:-Quanto ao 
serviço pulicial · da provincis, ja pro-
\'ei com factos iuconte~~veis que eUe 
corre mal , que o nosso estado de se· 
guranç.'Í individual e de tranquilltdade 
é possimo. E' preci~o que o governo 
so compenetre da necessidnde -de usar 
de tvda energia para cohibir os desman-
dos, quo infelizmente surgem de . toda 
parto. • 

O Sr. Seve1·iano de Resende•-E 
dove começar lpela sede do corpo de 
policia aqui na capital, que li uma 
verdadeira cova de caco I (Oh! Oh/) 
Tom-se provado aqui. · 

O Sr. H . Sales:- Nlo se tem pro· 
vad'l naJa. tem-se fallado como se estA 
fallando agora. 

O St·. M. Ft,lgencio: - F,ell.as estas 
consirlera\ões, a que fu1 lovado }!elos 
apar·tcs que me são dados conllnua-
meuto pelos meus il\ustres collegas da 
maioria , ~orque, como disse no princi-
pio do meu discurso, nllo prlltendia 
alongar-me, vou externar o meu modo 
de pensar a respeito de algumas emen-
das quo forão apresentadas a este pro-
jecto em 3 • discus~tto. 

' O g, .. H. Sales:-Conlra M Ql/lleS V. 
Exo. vota, . • 

O S1·. M. Ftdgencio:-Tonho devo· 
ta r .pelas dua; que offereceo o nosso 
collega, o Sr. Olegario,uma doUas pro-
pondo a suppre~llo das linhas tbele-
phQnicas nes1& capital, porque_entendo 

• • 
• 



qqJt f!Ste aprviço é perf'!i~ qle,n,te 
adial'el. .. 

'filJlho . ~o v-9.~~ . .tâ~lie~ . (!f}la Õ11tra 
emenda, DO sep~ao1. Je. Of~t.ar 9J18 ~ 
fUftneot! .o ~! .di\ ,élire_ctQria de 
(azuuda, porque acho que allj ja e~ís• 
t !IBJ· f1"pr~-~ot..4!1"'.'!ís~· ~m ·pouco 
ll}~b. li~ · ~ta4e ·li. m&ts !!1 .re:nuoe-
f~OI, ~tPcha·.~l! tuor e t'a ve.c mel~or 
o mésmo sernço. 
"'.(J Sr; I!; .... .Sflés:-:-:4 $88(!lf0 á V. 
~~.C,' q911. COIJI_ !UI~SOJil ,ctu,al !l!O 
., P9.4t f.11zer ~-ser-rjço,. ,l,)igo l•to•. PÇ~r
que cooheço ~UUito ele pjlrto aq~t41\la 
re~çiQ> "'" , . . , 
, {l:,Sr,. M!. Tulge~:-'J'r~~· o go-
1'~rao <l~ ew.Pr•n~ ~o~ péP!O•l, embo-
rt;·p;atllor,.~~ !Je!P !,lD,\lne~ol. gue O 
serviço será _perf!!!~meqil! fl)lto. . 
• O, Sr .. S.l',n'Qz:"-.{1. EEO. qll6r dt-
i,r ~~~8 Ó• ê'~cf:ei4~~ aê~ua!' _'nao 
prll!l~t!· tA~.'f- .d.Y, •. -Sr~.P~!"~~)· . O Sr..:l!f .. f"!ll.~o: ., e .~~ ~qt\)D· 
desse que elles o~·preat~vlo, ~!9!1& a 
precisa• ~ra.gem . ·P,rl' dt'!'l.-o •. porque 
nao recuo diante de compromt.s~~ al~um 
no cptpdmanto de m~s deverea. . ~.s·,.; ) .. J'iti;;:a..;:~F·zém()S;flie essa 
JIUllÇ&. , 

.()Sr. ~.)i'ulgf~:-~ (\Ue. ~u. que-
r-li d~ér_. q11e ja temos um (.uncçlona-
li•mc ·extraordtnari9 ~ que J!!.ó ~ temôs 
necesa(ciade 41! • a~gmeq~r m!!_Si J& nao 
6;\a~UpOQ.eo·oQnserv.~r o que. exulte. 
. :.Sinto· tljr . de v o lar oo~tra a. ~~e~da 
apresentada pelo nob~~ deputado· o Sr. 
temo.t.· ... · 
. -E~bor& ·reco~heça que .os s~~Ç(!S 
que· S. E!O· pfocq-ra .àtte~d~ ~ ur-
gentes, 'CGIIItudo, li~ p_ode~ei v~tar, pel.a. 
emenda, 'porque iria· ~ss~m sacrtlic~~:r 
com o-·meu voto mui:tos C?Utros · se~'fiços 
1e igut<l urg~ci.a. O !]Obre ~epu~do 
manda distribuir quasi toda a verõa-
Qbraa puplj~as.-a .. lu~~o do governo, 
pa~a o r4:• Cl;tstril!to efet tora I. 

o 'sr .' LeM'qs::_~aie 'ipoial.lo; V. ~~c. 
nlo ' l'eu ·,_ min.lia en!énda. 

O ·sr. M. 'Fül{liifciá lê. 
'Ein 1t0ao cáso,"Sr. pr.-âideote, autori-

~:~ aq_Úi o :~~forno lP. : ~óntrahfr.êm
'P,r&Stimos 9 .eu oto ~~!> c~n~.~d~r 
co~ isso, p,or que ja n"lõ' ê p·equena "a 
divida da provincià e ··n~s nao· d'~t~~ós 
a~Jgmenlal-a para óceotrer a servu;os 
oi'dfnârios:' 

Tambem nilo posso votar pela emen-
da do oóbrcl deputado, o Sr. O r. Pai-
~. qoaolo á éllcola ~e pharmacia, por 
41ue, ae'ndo adoptada a· emenda do meu 
eompanheiro'de ·bancada, o Sr. Xavier 
d~ .. !elp• ao~ro o _meamo assumpto, 

CQn~uiremos o mesmo servi.ço com 
uma economia de 3:000$. 

,P.()dia, Sr. pri:lsidelllê, fazer ainda 
varias coosideraç<Jes sobre o ~rojecto de 
orçam'eoto; ma&, n'ota.odo que i casa 
està ao ciosa por vo~:o, vou con<'lulr, 
declarando .que fa~ votos para qaé 'du-
rante o aitu(Çi o liber..al coiltilioe na 
pr~encia desta prov íncia o.Sr. Dr. 'I'. 
Ottonl.. .. 

O Sr. A. Cuario;-Quoà Deus atJer-
tid. . 
OS~. M. Fulgencio ... porque, se S. 

Exc. oilo tem feito benéll.cios a e:~ta 
rica província, pois ·que até hoj'e nilo 
ooph.eço um só <acto seu que auignale 
sua passagem por aque!la caderra:c 

O Sr. H. ~:-.Ne'ID cl 'ter proino· 
vjdo O ra10&l da ~trada de ferro OUi'o-
pretaoaf 

O Sr. ~· Fulgencio:-Para 8518 ser-
viço nós todos concorremos. 

O S'r. H. Sales:...:,-0 aeu relatorio, 
que tero ídeaa ·magniftcas sobre todos os 
ramos de administraçlof · ·o·sr. M. Fulg.Mio:-<Jomo di%ia, 
se a admioistraçlo do Sr. T. Ottoni 
nilo tem sido profloua á pr'Ovincia, é 
certo que 0e.o podemos deixar .de re-
conhecer em s. Exc. boas intenções, 
itlus:raçlo ·e hontadez ! toda prova. 

Noto alguma tibie.ca nos seus actoa, 
tibie.ca que tem tra&!do como consequen-
cia olo cor lar-se pala raiz certos ma• 
les, que têm apparocido em nossa pró-
vincia, em ralaça:o principalmente á se-
gurança Individual, á ordem publi-
-ca (nao apoiados). 

Se S. ·Exc. fosso um pouco mais 
energico, si nllo· se importasse de desa-
gradar a seus amigos.polítícos naquil· 
lo ··que oao devesse concede.r-lbes, e 
certo que sua admioistraçlo seria pro-
veitosa, sobretudo em relação á se-
gurança publica; é certo que oe recla-
mos,que lhe teem sidô feitos das di ver· 
•as localidades e desta tribuna pela 
minoria tal ver. fossem a ttendidos e 
nao teríamos de la.meutar os distur-
bios, que teem app~recido I!!U di versos 
poolos da proviocia. 

O Sr. Olegario:-Apoíado; eu co-
nheço lugares QDde os Fr~aoa s~hem 
da cadea p~tra am0;açar JUtze:~ e JUra-
dos, e,"apesar dt! reclamar-se força da 
presideocia, .Dllo tem ido uma só praça. 

O Sr. M. Fulgencio:-.E' exacto; S. 
Exc. ê um pouco fraco n.OISa parte, 
devia proceder com maia energia. 

E', pois, desejo meu, Sr. pre,iJ<:ulc, 
que no pouco tampo que resta a ~ta 
eituaç~o, que ja. estA · no• 11Uimos ar• - . 



raocos de sua agonia, oiTo saia da pre-
sideocio. o Sr. Dr. Theophilo Ottooi, 
porque, se oAo nos tem feito grandes 
beneficios, ta.mbem oao nos tem cau· 
sado grandos malet, tem commettid11, 
é certo, muitas illegalidades ... 

O Sr. lf. Sales:- Nao apolado. 
O Sr. M . Fulgencio ... mas acredito 

que o tenha fei to levado por màs in-
ft~rmaçOes de alguns de seus correligio-
narios políticos, quo nAo toem &rido 
muito aioc-:ros ~aracom S. Exc. 

O Sr·. Olsgamo:- Nem aempre; mui· 
tas veze1, com conhecimento de cauta, 
tem commettido actos reprovados. 

O Sr. A. Cesario:- Apoiado. 
O Sr. M . Bulgencio:-Na si tuaç&o 

liberal, é o presidente que menos mal 
nos tem Ídito; e por islo desejo a sua 
cona:rvaç&o n.a presidencia. 

O Sr. Se11eriano de Resende:-Mes-
mo porque pode vir outro peior. 

O Sr. Olegario:-Fecbem se os olhos, 
agarre·se qualquer, colloque·se·o na 
presidencia, quo ainda IIUbdituirâ com 
nnlagem o Sr. T. Ottoni. 

O Sr. M. Fulgencio:- Nao concor-
do com a latitude do aparte de V. Exo. 
Sou conservador, mas faço justiça à 
illustraçllo e honradez de caracter do 
Sr. Dr. T. OUooi. 

Terminando, portanto, estas conside· 
raçoes, que dz apenas para salvar a mi· 
nha respon~abihdade, deelaro que voto 
pelo projecto de orçamento, porque, 
cumo d11putado da oppos1ç4c>, nAo nego 
e nunca neguei os meios de governo 
âquellos quo dolles tenhAo a rosponsa· 
bilidade. 

Tenho concluido. (Muilo bem; tnt4i· 
to bem). 

O 8 r. •~enrlque 8nlest (N4o 
temos o seu discurso). 

E' apoiada e entra conju.nctameote 
em dbcuss4o a seguinte 

Emenda. 
N. 15. 

Emenda ao nrt 2. • § 6. • 
No o. 4, depois das palavras- explo-

rações mioeralogicas - accresc~n.te-so: 
- Auxílios a igrejas e obras mumc1paes: 

Casa de camara da Ponte Nova, 
5:000$000 ; cadea da cidade de Theo-
phllo Ortoni, 1:000$000; para casa de 
mercado oa villa da Boa Vlsta, I :000$ ; 
para aceio das prisões da cadea da ci· 
dade do Pomba, 500$ ; para esgotos e 
desseccamento dos charcos e açude, 
juot1ls â cidade do Pomba, 2:000$; cal· 
çameuto da rua da Olaria da cidade 
de Pitanguy, 600$ ; pontes e estradas 
do muoiciRiO de Caeté, L;750f i As ca· 

maras municipt.es d:> Parà e Corvello, 
para aux.i11o das obras publicas, 1:200$; 
âs camaras municipaos de Dores de 
llldaiâ e Abaeté, para obras publicas, 
800$ ; concertos das casas em que fuoo-
clouAo as escolas da cidade Leojx,l-
dina, l :000$; auxilio para a camara mu-
nicipal da ltabira, para compra de casa. 
para a escola de SAte Cachoeiras, 150$; 
construcçtto de uma casa para eseo-
las om Nasareth, município de S. Jolto 
do El-Rey, 1:000$ ; aluguel de casa e 
u tensis para escolas de Joao Gomes, 
município de l$arbacena, e da regida 
por D. Amelia, na cidade de Barbace· 
na, a 200$ cada uma ; obras do tbea-
tro de Sauta Lni:ta de Sabarà, 350$ ; 
ponte no a rraial do Quilombo, muni· 
cipio de Barbacena, 400$ ; reparos na 
ponte do Sumidouro, município da Con-
ceiçAo, 2õO$ ; concerto da estrada quo 
ds. cidade da Conceiçllo vai à S. Do-
mingos e â N. S. do Por to de Oua· 
nbAes, 2:500$ ; ponte no rio Uberabn, 
no lugar ·deoominado'-Días-na es• 
trl\da d' Do_res de o~'nipo Formoso , 
2:750$; concerto da estrada do PatJ;O· 
ciniu á cOrte, na freguezia de S. Sebas· 
tiAo da Serra do Salitre, 600$ ; ponte 
da Jaouaria, 1:000$; ponte oa barra 
do kiacbo Fuo lo com o Escuro Grande, 
1:600$; ponte do arraial dos Lençoes, 
município da Boa Vista, 1!000$ ; ponte 
sobre o rio Canoas, na estrada que so· 
gue da Creguezia de S. Francisco do 
Mo~lte Santo, município de Jaouby, para 
a ctdade de Mococa, 1:000$; construc-
çno de ponte no ribeirão das A roas na 
ostrada do S. Francisco do Monte San· 
to a Casa Branca, 750$; concerta da 
pouto do Gomes oo rio Correntes, na 
estrada do Suassuhy, 300$ ; idem da 
ponte grande do Corrente da treguezia 
de S. Miguel de Goanhtlos, 600$ ; repa-
ros da ponte D<l rio Parà, no lugar de• 
oominado-Aoast.acios- 1:000$ ; â ca· 
mara municipal de Abaeté para ost ra-
da entre Dores de lndaià o Abaeté, 
450$ ; construcçAo de uma ponte no 
rio Carangola, oa cidade do mesmo 
oomo, 1:200$; agua potavel na cidade 
du Lavras, 5:000$; chAfariz paTa a~ua 
potavel da c~choeira do Campo, muni· 
cipío da capital, 500$ ; canalisnç«o do 
ngua potavel de Congonhas, DIUnicipio 
da ConceiçAo, 200$ ; agua pota vel da 
vi lia d11s Alegres, 1:200$ ,· agun pota vel 
do Passa- tempo, municipio da Oliveira, 
500$000 ; mobilia, utensis das aulas 
publicas da villa de S. José de Alem 
Para~y~!i· 500J; idem da de Càtagua• 
zes, OOOf ; para comfra de utensi• da . .. . . 



escola elo saxo mu~Oiino de P rado•, 
muoictpio de S. Jodo de El-Rcy, 150$; 
auxilit ao prof01sor da escola do sexo 
ma•cul ino, ua frrguPZill de PradoJ, para 
aluguel de casa, 100$; um regulador 
publico paro. a c .da•le de Santo Antonio 
du Monto, 600$. llluminaçllu do Mar de 
H Jspanha, 1:500 ; idem de S.Jolo dt1 El-
Rey ,1 :500$;i·lem da c .dude de Paracatú, 
1·600$, Idem da citlade do Ubi, 300$; bi-
bllotheca do club Jeronymo de Seusa, 
500$; bibllutheca de Entre Rtos, 4.50$; 
gabinete dt1 leitura de Patos. 500$; 
bibllotheca de llarbaêalla, 100$; idem 
no Joio Gomes, 100$; obstrucçao das 
valias do arraial da Chapada, muni-
clpio de Minas Nova•, ~00$; para as 
obras publicas munícipaes de Diaman-
t ina e Montes Claros, a juizo das respec· 
tlvas camaras, 500$ a cada uma, sendo 
a da Diamantina para a i llumlnação; 
para começo das obr~ts de canallsaçao 
d'agua potanl da cidade de Montes Cla-
ros, 5:000$; auxHio âs obras e reparos 
da1 matr izes das freguezias de N. S. da 
Gloria e Santo Antonio de Oouvea, mu-
niclplf' da Diamantina, 500$ a cada 
uma; auxilio b de N. S. do Bom Sue-
c tsso e Almas, da BarrA do Rio das 
Velhas, 200$; auxílio âs obras da ma-
triz de Dattas, município da Diaman-
tina, 200$; auxílio u obras da matriz 
de Sant' Anna de Olhos d'agua, muni-
clplo de Jequitahy, lail$; idem para us 
reparos da matriz do arriai da Con-
q ulsta, município do BomOm, 500$; Idem 
para as obras da matriz da Lagoa Dou-
l'&da, município de S. José d'El-Rey, 
800$; idem para os reparos da matnz 
de S. Joio Baptista, municiplo do Bom 
Successo, 400$; idem para a construc-
QIIo de um cemiterí.o no arraial da 
ltaruna, município de S. Julio d'EI· 
Rey, 500$; idem as obt·as da matriz 
da cidade da Chrlstína, 2:000$; idem ã 
matriz de Santa Rita de Sapucaby, ter-
mo do mesmo nome, 2.000$; idem â 
matrh; da Soledade do ltajubã, 500$; 
Idem à matriz do Ouro Pr&to, l:aoo$; 
Idem para a matriz de Barbacena, ... 
2:000$; idem para a matriz do Livra-
mento, município de Barbacena, 1:000$; 
ldem para as matrizes da cidade da 
Pirang<l, 1!000$; idem para a. !Datnz 
da Cooceiçllo do Turvo, muntctplo da 
Piranga, 1:000$; idetJJ para a matriz 
da Piedade da Boa Esperança da Espe-
ra, município da Piranga, 000$; idem 
para a matriz da Concetç4o da lb!tipo-
ca, município de Darb.Lceoa, 500$_; 
ir! o:n ã igreja de Santa Bnrbara, mu0l-
c1pio de Barbacena, 500$; idem á ma· 
tru: de S. José do Chopotó, município 
da P iranga, 500$; idem à igreja do Ro-
sar io desta capital, 600$; âa da igreja 
de S. Gonçalo do Tijuco, m unicípio da 
~pi\1111 600f! idem à !Qatri' de Ouro 

Branco, 500$; idem à c11pella de S . 
José desta capital, 500$; mobilia para 
as escola~ primarias do P iumhy. Pi-
menta, Carmo do Rio Claro, V enta-
nia, Dores da B<>a E~perança, E •pírito 
Santo d.n~ Coqueiro;, C.tndeias e For-
miga, 150$ a cada uma, para se entro-
gat· às respectí v as camaras, I :200$; 
mtttrlz do C11rrno do Rio Claro, 300$; 
idem ~e Dol'9S da Boa Esperançt, 
400$; tdem para as obra.s municipaes 
da Formiga, ã dispoeiçllo da respectiva 
cnmara. 2.500$; para alfaias da paro-
chia de N. S. da Conceição do Casca, 
1 :500$; .Pa_r~ a matriz de Santa Marga-
rida, 1:000$: para a mat riz da Saude, 
município de Marianna, 800$; para a 
matriz da parochia de Santo Antonio 
da V 11rgem Alegre, 800$; para o ce-
m i te riu da o:apella tfe N. S. das Mer-
cez de Marianua, 800$; para a ma triz 
d~ Santo Anton:o de Matipoó, munici-
ptu do~ PonLe Nova, 500$; para a igreja 
de S. Sebastião de Marianna, 300$; 
para u ma triz de Roças Novas, termo 
de Caeté, 1:000$; para a matrir. de 
Lagoa S::~nta , tarmo de Santa Luzia, 
500$; para a igreja de Cuyabâ, muni· 
cipi? d~ Caeté, 500$; para as obras do 
cemtterto de Santa Luiza de Sabarã, 
2:000$; pa ra auxil io às matrizes de 
S. Luzia, Venda Nova, Raposos e 
Cvntagem, do município de !)a barà, 
350$ a cada uma; idem à igreja da 
Penhu, termo de Pttanguy, 550$; 
.dem A do Bom Jesus, N. S. das Do-
roa do Leandro, Conceição do Pará, 
S. Jo~é, S. Gonçalo do Parâ, N. 
S. da Abbad ia , matr•z da cidade 
do Abaeté, 400$ a cada uma; con-
certo do cemiterio de Bom Despacho, 
400$; matriz de Santa llarb!lt4, 800$; 
idem de Cattas Altas, 500$; idem do 

Amparo do Rio de S. Joao, 500$, idem 
A archí·confraria do S. Francisco do 
Ass s da ltabira, 500$; idem à matriz 
dv .Morro do Pilar , 500$; idem à ma triz 
de S. José da Lagoa , 800$; idem â ma-
triz de l també, 500$; auxilio ao cemi-
terío de S. Sebast ião do R io Preto, 
200$; aux:lio às obras da capulla de 
~anl' Anna, na Conceição do Serro, 
l 00$; idem para as obras da matriz da 
cidade do Prab, 2:000$; idem para as 
obras do cemite r io da mesma cidade, 
500$; idem para as obras da matriz da 
cidade de Monte Alegro, I :250$; para 
as obras da matriz de S. Pedro da Ube-
rabmha, 1:000$; idem rara a miltriz 
da cidade da Leopoldina, I :000$; iJ., .. , 
para a matriz de S. Paulo do Muriahé, 
1 :OOOf; i~em para a ~e $. fr4!\ciaçq dq 
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Assis da Capinra, munic.ipio de Cata-
gunzes, 500$; idem pal'a a de Palroci-
nío de Mur iabé, termo do mesmo nome, 
500$; idem para as obrM do cemtter to 
da Cooceiçllo da Boa Vista, municipto 
da Leopoldina, I :000$; auxilio As obras 
da •greja de S. Gonsalo Garcta, na ci-
dade de S. Joao d'El- Rey, 1:000$; idem 
para e coostrucçno de um cemiterio 
na freguez:a da ConceiçAo do Barro, 
termo de S. João d'El-Rey, 250$; :dem 
A matriz de S. José do Rio Preto, muni-
cípio de Juiz de Fora, 2:000$; idem à 
matriz de Santa Barbara do Monte 
Verde, município do Rio Preto, 1:000$; 
idem â matriz da freguezla de S. Fran-
cisco de Paula, município de Juiz de 
Fora, 600$; idem à matri:r; de Juiz de 
Fora, 3:750f ; idem à matriz de S. Se-
bastião do Paraíso, 2:000$; idem As 
ig reja i de Jaguary, Caldas, Cabo-Ver-
de, Santa Rtta do Rio Olaro, Santa 
Rita de Cassia e de Passoa, 750$ a 
cada uma; idem á mat riz de Theopbtlo 
Ottoni, I :000$; iclom para os concert03 
da matriz do Rosario e cemiterio do 
arraial da P iedade, município de Mi-
nas Nova.s, 1:000$; concerto da capella 
do Rosario, do arraial de Santa Cruz 
da Chapada, termo de Minas Novas, 
400$; idem à matriz do ltioga, muni· 
c i pio do Arassuahy , 600$; para um ce· 
mlterio no arraial do Itinga, 700$; para 
a ig reja do Rosario, que serve de ma-
triz na cidade do Arassuahy, 500$; 
matriz do arraia l de S. Domiogos, mu-
nicípio do Arassuaby, 500$; ide!~~ à 
matriz da cid11do de S. Joao Baptista, 
500$· idom á matriz de Barreiro~, ter-
mo d~ mesmo nome. 500$; matriz de 
Set obinha, rnunictpio de Phtladelphia, 
500$· par11 al faias da matriz de Para-
caiu' 1;000$; auxilio ao cemiter io do 
S. S~bastillo da Serra do Salitre, termo 
do Patrocínio, 500$; para as obras da 
matriz do Rio Preto, óOO$; auxilio :\ 
Igreja de N. S. do Rosario do Padre 
Farta, 500$; â matriz do Habira do 
Campo, 500$; idem á do S. José do Pa-
raopebl, 500$; idem á .do Esp:rtto Ss~
to do Lamim, 500$; adoro á de N. :>. 
dos Remedios de Jequitibà, froguezla 
de Cat ca' Al tas, 450$; idem de Santo 
Amaro, I :200$; idem á matriz de Bae· 
pondy, I :000$; construcçllo .d~ ponte na 
Ireguezia •. los Ouros, mum~apto de ~· 
J Mé du Paraiso, 500$; auxtho á matnz 
ela Ayuruoca, 500$; ao cemiter io do 
Carmo da Christina, 350$; idem an de 
Ayuruoea, 300$; idem à matriz da Vir-
gtnia 320$; para • lfaias da matriz de 
S. S;bastlao da Encruzilhada, 300$; 

matriz de Sant' Aonti do Càplvary,300$; 
idem à de S. Caetano de Vargem Graó-
de, 200$; para aluguel de ~~ para 
instrucçllo primar ia do sexo femintno ala 
cid:~de da Christina, 180$; à bibliothcca 
de &epeody, 100$; para a matriz. da 
villa de Salmas,500$; para as obras da 
matriz o o igruja de N. S. da Abbadia, 
município de S. Francisco, 2:000$; 
para ornamentos da igreja que werve 
de matriz d~~o mesma freóuezia de Slo 
Rl) m4o, 500$; para as obrM da ma--
triz da freguezia de CapAo Redondo, 
monicipio de S. · Francisco, 1 :()()()$; 
parn as obra~ da matriz de S. Sebast1llo 
do Paredao, município de S. Franciaco, 
500$; para reparos da matri1 de N. S. 
do Amparo, municipiu da Januaria, 
I :000$; para a construcçllo da capella 
do comiterio de S. Miguel de Gnanhles, 
800$; idem ao cemiterio da cidade do 
~erro, I :000$; para a!' obras da ma-
triz das Bralinas, rnunicipio de S. Mi-
guel, 300$; idem á matrtz de S. An-
tonio dos Coqueiros, 300$; idem á ma-
triz do S. J osé tio Jacuby, muoicipio 
de Sua.ssuhy, 300$; idem à de S. Josê 
dos Paullgtas, município do Serro, 
300$; ideM â do Milho Verde, do mes; · 
mo muoicipio, 500$; idem ã matriz da 
Senhora Mlli dos Homens do Turvo, 
500$; idom à matriz do Serro, para as 
obra' do SllU adro, 600$; auxilio â es-
cola municipal do Serro, para compra 
do ulonsi~ e alugel de casa, regida. 
por O Bihia.oa de Queiroz, 400$; para 
a construcçllo d' uma ponte no r io 
Guanblles, no lugar denominado Ma-
noel do Prado, na estrada quo do 
l!ambé vai ao Rio Ver melho, 600$;' 
para auxil io da illuminaçllo da ~idade 
do Serro, I :000$; para a cape lia do Ce-
miterio da cid:~.de de Lavras, 1 :000$; 
para a e&jlella do Santo Antonio da 
mesma cidade, 500$; para a matriz da 
cidade de AHenas, ! :000$; para as 
obras da capella do S. Francisco de 
Paula de Ouro Preto, 350$; para as 
da matriz do Carmo do Rio Claro, 
500$; para as da matriz da fregue-
zia dos Arcos. 500$; para as da ma-
triz da freguezia de Campo Dello, 
500$; pa.ra as ela matriz do Dor&S da 
Boa Esperança, 600$; para as do cemi-
torio da frogueziu de Bambuhy, 400$; 
para douramento, par.uueuto e au-
x ilio As obras da matriz das Morcez 
do Pomba, 2:000$; â matriz da cidade 
do Pomba, 600$. 

Sala das commissões, 3 1 de Outubro 
de 1882. -H. Sales. 
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· O llr. Xavier da Vei&••-
(N~o wfnO$ Ó seu di~ucao). . 

E' apoiada e entra conjunctamente 
em diso!Ul!llO a seguinte- • • 

Sub-eaaeada ~emenda n. 15. 
Aoo~nte-se-para douramento d.a 

matriz. dai .Mer~z. elo Pumba, para me:~· 
to- e auxilio u obras da melm&-
2:000$~; â matriz. da cidade do Pomba 
600$ 

Sala das sessões, 31 de Outubro de 
1882.-Joré Ilwfino, A . Zacaria•. 

o •r· Kerdqles-Sr. pre,idon-
te, !1\(o venho· á t1·ibuna para discutir 
o projecto ele orçamento, porque l llU 
co111pletamente hospede nesta mataria. 
(N4o apoiados). 

O Sfo •• • Moretssdltt:-V. Exc. dis-
cute todas u matarias com muita pro· 
flcieoeia. 

O Sr. Ker.dole:-E' bondade de V. 
B:~tc ; venho apepa• ad4u&ir ' algumas 
ruGes pelas quaea TO to eat faTo r 
da emenda ·apresentada pelo nG~re 
deputado, reJrésentante do 14. • d.'s-
trieto, . porque·: ella conaulta altos lD· 
ter~ nao ió d'esse, como do 13 • 
e do 5. • diatrieto, de qae sou rcpreseu-
tante, pois que t rata de dar ao sover· 
no cr:edito p~ora conslrueçlo de pou~. 
que Corao destruídas pelas grandes 
inund~oçõea, que tinrlo lugar no oe•~ 
da proTlncia, nee~:asidade esta que ío1 
recopheeida J!O proprio relator io do Sr. 
Dr. 'l:heophilo OLtol'li. 

Esta emenda foi combatiJa pelo meo 
nobre collega, representante do 18. • 
diatrielo .. . 

O Sr. M . Fulgencio:- Nao a combati 
in totum. 

O Sr. Kerdole ... ea usemblea fará de-
masiada injustiça à toda aquella regiao, 
se nao adopt&l-a, por que fnrâ ~a~a~i
aa.r a communicaç4o dos munlelplos 
de Dores do lndaiá, Abaetê, P•tanguy, 
S. Antonio do Monte, Formiga e Cam-
panha. (Apouuio do Sr. Zacarias). 

Ora, Sra. , quando ha nemplo desta 
casa ter votado a qoan\ia de 80:000$. 
para uma estrada desta capital â ci-
dade da 1 tabira ... . 

O Sr. Drumond:-Para a Diaman• 
t ina. 

O Sr. Kerdole ... quantia que foi gasta 
q uasi lmJiri>flcuamente. 

O Sr . .Drumond:-lmproflcuamente' 
O Sr. Kerdote:-Ouvilio prllprio no· 

bre deputado. 
O Sr. Drumond:-Eu nlo podia di-

l er-lhe semelhante cnusa. 
o Sr . Kerdole ... A para estranhar que, 

\ra\aQdo-ee de uma medida· Uo trans-

cendental, •• venha negar tal benefl-
elo para aqoella zona, de que sou re· 
presentan1e; de uma medida, Srs, que 
joga com interesses Tie&ea d" lavoura 
e comrbereio de nada menos do que tree 
diatriuws eleitóraes da ~rovincia. 

Eu sinto, Sr. presidente, vir fallar 
de illl(lrOTiso ·neste momento e nao ter 
me preparado para demonstrar cabal-
mente a gravidade da mataria e sua 
lmpor tanela para a província. 

Por laso, I~Tantei-me para declarar 
que voto pela emenda do nobre depu-
tado, ·porque é filha de seu grande pa· 
trlothmo. 

Aproveitando o ensejo, Sr. presiden· 
te, vou dar uma breve expllcaçAo ao 
nobre deputado reaidente nesta eápltal, 
que ná sessl o de hoje- referio-se aos 
deputadot doe contlns da proTincla de 
modo pouco agradavel para elles. 

O Sr • ..Voret;schn:- Nlo apoiado. 
O Sr. Kerdole:-Disse S. Exe. que nós 

temos reagido systemaUeamente cont ra 
toda• ae medidu relativas a esta ca-
pital. 

Sr. c~esidente, nlo é e:iacto este juizo 
do no re·deputado; nós; os deputados 
de fo.ra da capital, nllo lhe somos hos-
tis (tnuftos apoiado$); pelo contrario, 
pelo menos, pur minha parte, eu dese-
Jo Te!·& esplendida, digna desae nc>mo. 
(Af}Qúldo$). 

Sr. presidente, nós ternos clamado con-
t ra a injustiça que ba na dis tribuição 
dos b9nefteios. Eu fallo relativamente â 
minha z.on<L, os outros meus oollegas o 
têm Certo por sua vez. 

Tudas as medidas que têm-se votado 
em ftlYOr da r t>giao em que habito, Sr. 
presidente, têm sido para inglll.Z ver; 
ao pas30 que lambem nós lá pagamos 
impo~toe para os cofres publicos, 

O S1·. H Sales:-Ainda ha poucos dias 
um eollega da bancada de V. Elte. aceu-
sou o governo, por mandar fazer a ponte 
sobre u rio Marmelada. 

O Sr. Zacarias:-Foi a 1.• obra que 
o governo mandou Cazer para aq uelles 
lados. 

O Sr. Kerdole:-E' assim, Sr . pre• 
aidonte, que, tendo sido votada aqui 
uma quota para con.certos da matriz 
do Aterradu, um cidadao muito zelo-
so daquella freguezia, confiando no 
cumprimenLo da lei, tomllu dinheiro 
a premio para realisar as obras da 
igreja. ; entretanto, até hoje não ccm-
seguio rocebor esse dinheiro e vio-se 
na necessidade, para poder pagar a di-
vida 'que cuntrahit>, de vendur um ca• 
sal de escravos que t inha ! I 

Quando se exigiu o p&lfamento de 
tal quota, o deapacho do governo r.~i
nlo ha dtnheiro-e logo cah1o em ex• 
eroicio lloc\o. 

• 
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• li: ia~ St-s.,~de olidà' vem- :t •notstr_ 9~ei-
xa; é que haja di-nlierfó para -todo 
quanto é em ~oehcio da capital o:séus 
arrt-dur!W• d '· J1ACJ• hâja: 'pllhl pagam.Mó 
das quotas votadu ~r ~ta'as letnbFe .. , 
em beneficio déoQ.ma ou otitral obra·1da 
província< tA'Poiaãosl e não apoiad.os). 

Nao &o mos, pórtantõ, host1~ à · câpl· 
tál, ~ueremo~ 't'8l·a tnuito rica t1 cbeili. 
de· esplendor', '}>Orque'l ' Sh., ln1ó'éitôs 
n&o· ~lo •ó-os naseidO!i lia'' eapital, ~~~~ó~ 
todos nóa. Mas lambem lã for'a p~qcí
samoa de pooies e estradas; de esco1as 
o de outras medidas urgentes, a que d'e-
vemos atteoder. ' 

Pe\to:este peqooiYO'prótesto, 'Sr: p,f-~
~idente, concluo pedindo ati! ' meu:s rfo. 
bNlJ collesu qu& a porem ·~ eaienda, 
que CO&':tol-ta-tolereMês viiaés du uma 
zóna immeniãr que ·çômprehend'e nao 
mtlnos- de i tes dietric'toi' "éÍettorlke3. -

O Sr. Zaca,·ias:-Apolado, é ' uma 
modtda da~ mais j 11sm. 
- Q sto. k~:~Sqnto:me, pds, de--

' clnrando que voto pel'a emenda do no-
bre d9put!'do pelo l4.~ dtst~icto e f&ÇO 
votos para que todOI,CIII> mous collegas 
me.a~mpu~em .(.M~i{o ,bem I O ora-
dor é Cl;\mw-in~ntaà9-. peiD Sr.. Xa-
"ie_r dq V eigJl),.. . u.: - • 

O .. r. llilv.,.tcr~ .. Ferro:.~~,:;
Sr. D~~dente, eo<Ji a palaua para 
of{ere.cer uma ~b·emendllo A emendaA 
que ae11ba !le.referir-se o nobre d.epll· 
tadp residente em Pl~f.ng~y. 

Desejo qqe se conceda ;igual favor á. 
miona zon.a, que taq~bem paga tribu-
tos e, entretant>~, nilo tem 11do mu.to 
coqsultada quanto aos melboramenws 
mais in1portaotes de que-precisa. 

O Sr. Zaaat'ias:-T11mbJID soft'reo 
C?m as enchentes 1 

O Sr. S. Ferraz:- S.im, Sr. As estra-
das est.rab&l'lo-se com as chuvas, as 
pontes sotfrerllo COlll es enchentes e, · 
entretanto, até hoje e~scs estl·ugos nào 
fot·llo reparados. A este rosvcito Ja ti v e 
occuiao de tãl lar n&Sta assemblea, pe-
dindo metos .á. assemLlea para taes re-
paros, porem sem resultado algum. 

Peço, alem dis~ muito poucu. 
O Sr. Drwn5nd:- Qoao'tof . 
O Sr·. S . Ferra;:- Vou lor a eme.n-

da pa111 s.tt.ialaE(\r a '11. ,Jl:xc. (Léj . . 
·O 3r. A. Cesario:-Esto•orçamento 

está ficando com oauda de comàta! ... . ' O Sr. S'. F erl'a.z::-lnfellzmento, po-
rem, a s1ra caUdll ostj\ in.clinad,a para, 
o oosto, qué é a zool( pçr ellu,í_!lumi; 
nada, isto é, a qUO é,,C~l!SUltl\_d& pela 
medida do nobre depuládo pelo 14.• 

• 
• • 

~-. • 
dlstrltittJ,' ~Ue.C!bostHu~ 'a : pa.r \( hl'als • 
luminosa de ,tàl cauda. ·• \ 1"'. " 

s-r. ~r~ld~rtié~, ne!t!l lmpoÇtllllle· es-
ITâtl~ , cu1o ,ê3ta~o 4, ~~ssi,pla , blÍ mui-
l'os ltano~ '~tfe alo' se ~as(à\u61 !Jín-
'A U .,( ~«.L ~I "f I •OU',,,...,I )\l(_j'! ...,m e, ont~ ta w,' a su~ arre1r~ reuuo 
para ys cofco.'S pro-l incí~Ué'róã dk l'oo 
contôs' Hll rêis'lle 'taxas ' itmefariaS. 

O S1·. X. da . féigf':~Põ~~ ~ contar 
com o meu votõ·: • " " ~ -~ 

O.Sr. S. F~1b.z:-Ô'r~,nquelles que. 
c,oncorrem. com ·111.o avultada ~m~n ' r ~..,.~ ..... ...- ~j; ~·• "' para os,co rp ~a ,~>rovtn~ w t-
reitd' ao mênos · a"A'\.\ à's -eSlcaãa's pp r 
õ~dB pâ~SaÓ, págábl:lo pesn<r;}s"ti'ib!l,t),â, 
18JllO f8,pllrada~. , 11 • 

P ..il 't. ' ( " li"' '.1 u • • •~:r· or u v~rs~~ '!_Z&i , ~n o ~.'4.estn ' l' t• 
bu.oa chll,óado à atti!itÇJo· il~ gover .. 
no 'é da assernblb ·; ar.a- a art)êessidade 
de recoos,tr)!-jr· ~ u á"srr%J8 ·, tf,._. Q.,cll 
tràti) el61tms,' e tó'n tif "co~soguibº a 
clfuSiglf,~'ttb "do- \oe(r~~s nô" orÇilnie~ro 
p~à'ê~s~ Hflt; mas, ulrelizm~ntê, él!ds 
t4,~ c9,hlflo ,1!m j<õpnd.i.s,~, .Por'l\io, nem 
~.mpr~ .a<tifella ~~t.tl da Jlf,IIY!n~ta, 1<s' 
que se compõe ~ ·a. • cl :st5ic.to ~ a• 
rorfuoà do Untar 'cqm.' '11m eÕge8lieíto' 
padl orÇar a~ su1ls obras~ ' " • .. 

Nao sou sre~í"qüem .diS3o lem-sd 
occu_p.ad?, Sr. e~~sldent1;1, i" acimpreasa 
local tarnll,bm "t'e,rll .tra~!IP,J lu,rg~~rbeote·. 
deste a:~~ump~o e cbama,qo jl ~tt~oÇjll! 
dos \!odores ~ublicus pnr.a-estas nece~
cidadds; 'e dgcra, q~e 'sé:Jr!'ia ~e ~r~. 
mar o governo de.motos para p'hdor oc-
correr às despezas a, razor~-se' coii .ás 
obras de quo tral;l. a .,Uljlll.d<h eu cum-
pro_ um dovor, vindo à tribuna 11edir 
tgual favor para esta ~strada. que é 
de grande imporlauc1a e iüe 'a''iravo$8!1. 
o municlpio ·de Hajuliâ, qüÕ' mu'itq 
soffreu tarnbem COQl as en,.bente$ e ' 

. i!lu.ndações pa~sadas. 
E' apoiada e entra conjnnctam~nte 

em dlscu~8lla a se~uiote
Sub-emenda a dmenila n. 2. 

Accr·eocunte·>e depots da5 palavras 
-Santo Antonio- as lteguintes-ltaju-
bá..-, com a &>traria du Hajubá a' Bar-
reira. · 

Sala doa sessiJes, 3L de Outubro do 
1882.- S. Ferraz. h • ~ 
.o. ~r. Sé..,erln.ao d e n o-
~ende '- Sr. presid-ente, venho 
igu~meuto olferecor à ernénda n. 8 
umá sub-emenda, quo consultq"':: lote. 
ru:es de uma cidade importante e que 
até o presente na!!n tem obtido dos 

• 

corres provinciaes. .. 
• Re4ro-m,~ ,a ,çi!l!'de <\l Qli.yejrn','<tJIO • 

S\) resel\te 4a faf a dp agua p~Ja v o), 
olemQnto du quo ruualo necesstta nao 
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só,para alimentaçlo como pu~ a hys ie-
nG publica. 

Mv parece que a as~ewblea, pe~a~~do 
it1lu c.IDJideraçõea, que so fundAo na 
ju•liça, nau deixara de dar aeo vo&o em 
fnor da aub·••uenda, que vou lujeitar 
A 1ua deliberaçlo. · 

O Sr. J . Lvú:- E' multo jlllta. 
E' apoiada e entra conj 11uctawente 

em dtacuu&o a EgUinte-
Svb·emertda. 

N. 3. 
Depoia de-cidüe da Formlsa-ao-

creacenta M-e cidáde da Oliveira, 
aupprimilldo-se u paluraa q11e 118 ,_,. 
suem. 

Sala du aes~llel, 31 de Outubro de 
1882 -Sewriano de Re1trwü. 

Ni.Dpem mail pedtndo a palana, 
e~~cerra·H a discU»>I. 

Procedeodo-se a votaçlo ~~~ emeo· 
du, llo approndas 11 de ~: 2, 4, 5, 
8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, r&Jettadu as 
de os. 1, 3 e 6, e as 1ub-emeudu olre-
recidaa a. de n. 3; tendo huldo em-
pate oa votaQIO das de ns. 7 e 10, que 
denrlo ~e r sujeilu a nova diac11111o. 

Vai a mesa, é lidl),. apoiado e posto 
em dlacualo o ~epinte

Reqverimelllo. 
Reqaeiro que 18 destaquem do orça· 

mento e ~ejlo redisid'os em propoaições 
aeparadas os art igos ou parasraphoa 
relativos as linhas telephooicu e es-
cola de pharmacia. 

Sala das ses~es. 31 de 011t11bro de 
1882. -X. da Veiga. 

Depoia de alguma discuealo, é •?· 
provado o requerimeoto. 

Em seguida, é o projecto de orçameo· 
to aduptado para ir a oommisslo de 
reda~çlo. 

O!ficiot de justiça. 
Entra em 2. • discu~lo o projecto 

u. 312, que reuoe em um só os olticics 
de I. • e 2. • tabellilo de Dores do lo· 
dai&. 

Slo Udo>a e apoiados os ~eguintes 
additivos. 

N. I. 
Art. uoioo. Por mort. nu lleais-

t.ocia do actual escrivl o de orpb.Aos 
do m11oicipio do Rio Preto, flc:arã o 
re•pectivo otlicio anuexado ao segundo 
otlicio oi nl do mesmo ter1oo; revoga· 
du as d ~tposiçõee em contrario. 

Sala das ae~. 31 de Outubro de 
1882.- Paia:ao. . 

N. 2. 
Art. F•clo dtvid.idoa em tlous 01 

\lbe4Jío~atoe doa m 1loieif i01 de Pouao 

Alto e Saçrame~~to; revog~ u W. 
posições em coatrario. 

Sala du aeuõos, s: de OutubN de 
1~. A . Cuorip. S. F~. 

E.acerrada a discu..ao,tloa ~ votaçlo 
adiada, por Mta de numero legal. 

Tempo para re(oNrUJ . 
Entra em 2. • d1-10ua$1o o projecto 

n. 3a4, que muda contar certo tempo 
de ~erviço para a reforma do tx·aUe-
ret do ~rpo de policia, Davicl doi Sao-
Jos Abrea. 

E' l ido e apoiado o 181Uíot. addi· 
tivo. 

N. l. 
OlreNÇO COJIIO additi v o o projecto n. 

253.- Úti;IQI. 1> 

Encerrada a dlacusdo, llca a vota· 
çlo adiada, por falta de oamero legal. 

Sendo dada a hora, o Sr. pr.ideote 
deaigoa a ordem do dia 18tfuiot. e le· 
nota a 11111o, 

ACTA DO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 
1882. . 

PUSIDIICCI.l DO Sa. L111101 (více-pre• 
süknú). 

Ao meio dla,feita a chamada, achlo-
18 pre~eotea os Sra. Lemos, Zac:ariu, 
J . Luiz, J. Rutloo, Paixlo, M. Fui• 
geooio, Kerdole, Tocautíoa, Oleprlo. ·r. da Motta e Leonardo, faltando com 
parlicipaçlo 01 Srs. A. Amaral; F. 
Nu arro, V. Café, O. Penoa, Saota Ce· 
cilia, B. Fortes, R. Fraooo, O. Sena, e 
tem l!lla os mais Sra. deputâdoa. 

Nlo bueodo numero legal, o Sr. 
presideote ooovoca uma ae!Sio extraor• 
dioaria para boje a noite e d.ã para 
ordem do dia a mesma designada para 
a aes•lo ordinaria da maoban. 

11 .• SESSÃO EXTRAORDJNARIA Ell 
2 DE NOVEMBRO DE 1882. 

I>RBBIDBNou. oo Sa. Lawoa (vics presi-
dente). 

SUMMA RIO: - E1PilDIUU, - Pareoer ... -
Ord•m do dús.- RedaeçJo lioai.- VouçO.. 
adia•u.-()rçameolo proYioelaJ.- Diocuo• 
olo de emudu empuàdu.-S.cracla de 
ferro do Patoe a Paraeatú.-AddiliYoo.-
ObotnaçOeo do. Sra. Maooel Ful11ocio, 
Oleprio, Meoelio, Xnier da Veiga e 
Drumood. 
A'a S boras da noite, feita a cbama• 

da, acblo·ae preaontes 27 Sra. deputa• 
dos, faltaodo com participaçlo os Sra. 
A. do Amaral, F. Navarro, V. Car4, e 
sem ella oa Sra. O. Penoa, Santa Ceci-
lia, Biu Fortes, C. Seoa, Rocbl I-' n ou • 
co, Tocantins e I:Sarlo de Coromaodel, 
Abrt-Ma•~q, 

• 



Slo lidas8 app1:0vaduas actu-da an-
tecedente 8 da reWlilo do hoje ao meib 
dia. . • 

O Sr. 1.• Secretario dâ conta do ae· 
g11inte- • 

EXPBDUINTB• 
'Of/W.o. 

Um do secret .. rio do goveruo, envian-
do uma rep1'958nt&Ç;Io da dlreotori& da 
fazenda sobre a necessidade de um cre-
dito aupplementar ' nrba do n. 2 do § 
12 art. 2. 0 d& VÍ38Dte lei do Orç&men• 
to.-A' 1. • commi.ao de luen\ta. 

Entra-se na hora de apitsenlaÇA'o' de 
Pareceru ck comm'flae,. 

O Sr. Joie:Rd}l~. pôr paJiê da qe 
redacçlo, o!erêcé redigido a8nal o ad-
ditifo 11. 1 ao projeolo n. OC/I. 

Diapea..do o ioteraticio, a requel'i· 
mento do Sr. 1.• tecret&rio, entra im· 
mediatamente em diacnaslo eata·redae" 
çao e 6 approvada. 

O Sr. Mar~nda Ribeiro oll'erece os 
seguintes pareceres. 

N •• 62. • 
A commiss1,9 especial de leia ll!o 

aaocoionadu, A qu~Coí prese11te ·a pto· 
poeiç&Q n. 2937 ,â qul a preaidellci& da 
província denegou aucçao, é de pare-
cer q11e esta assemblea ee conforme 
com~ raaões que mot ivarlo esse acto 
da preaidencia e que nlo adopte a men· 
CtOnad& propos.ÍÇI~. 

Sala das commiasões, 2 de Novembro 
de 1882.-M. 'J. de Lem01, L. J. T . 
da Sü.,a, M. Í!. O. Brand4o, H. Sa· 
lu (vencido). 

. N. 68. 
A commisalo especial de leis ll!o 

sancoionadu, ' que foi presente a pro· 
poaiçlo n. 3019, tendo euminado a~ 
teotameote as rasões por que a presi· 
ieocia da província negou-lho sancçao, 
j 11lga-aa muito procedentes 11 por issv 
é de parecer, que esta asaemblea com 
ellaa se conforme 8 nlo adopte a men· 
cionada propoaíçlo. 

Sala das commiiSÕOS, 2 de Novembro 
del882.-M.J.deLtmos, L. J. T. 
da Siloa, Jl. F.. O. Brandao, H . Sales. 

N. 70 
Aa commi~ reunidas de poderes 

e instrucçlo publica, âs quaes foi pre· 
aente o requerlmento,em que Francisco 
Fellsardo de Sousa pede a esta ~sem· 
blea que autorise a presidenoía da 
província a aposentai-o, contando· 
lhe o praao d.e 13 annos, durante o 
qual exerceo, aogundo allega, em di· 
veraoalugares, o &114o8ilterio particular; 

Considerando i.DJuiBcientes para pro· 
'' do putuçioaado exerôicio 01 doçu-. -- --

• 

tbmlos que juntou o peticlonario e que 
mesmo,quando nl o o fossem, veriftca.-~e 
pelo oiBcio da inspectoria da inatrliCÇitO 
publica, j unto como docum,nto• qu11 de 
pouco valor e proveito para a mocid&· 
do devillo ser os serviços do peticlooal. 
rio, que nllo tinha hab li ta~para re-
ge.r ama cadei ra de instrueçAo publica 
em IU'Iho de 1876 ; . 

Sle as commimes de parecer que 
seja indefer:da a preteoçlo do meneio· 
nado Francisco Felisardo do Sousa. 

Sala d-.s commisa(Jes, 2 de Novembro 
de 1882.-.Lemct, T. da SilfJa, y , Ri· 
~iro. T j da Motta. • 

Flctio aobre a mesa para en trareíu 
na ordem dos trabalhos. 

ORDEM'DO DIA. 
• 

Redacç4o .fiML. 
E' approvada a do projeoto n. 162. 

Votações adiada~. • 
Slo approvados em 2. • discuasllo os 

projectos os. 312 o 334. 
Orçumento pro-oincial • 

. Entrao .1ie novo eín diocusaAo as 
emendas, cuja votação ficou empat.da 
na pltima sesaJo. · 

Encerrada a discuaslo, 6 approvada 
a que jliz respeito âs linhas tel41phoni· 
C&S e n!jeitada a }Ub-emeoda',qu~t reduz 
a verba da escola .de pharmacaa. 

E' lido, apoil\do e sem debate appco-
vado .0 seguinte- , 

Reqturimento. 
~ueiro. que a emend11 approvada, 

relauvament.e á pjlarmacia, seja redigi· 
da no corpo do orçamento . 

Sala das aessões, 2 de Novembro de 
1882.- S. Ferra;;. 
Etll·ada ele {el't'O ele Palos a Paracaltf. 

Ent ra em 2. • discus3lo o projectu a. 
3.23, que autorisa o governo a. conce-
der pri vUogio para a construcçlo d'es· 
ta est rada. 

Sao lidos e apoiados os seguintes-
.4ddüivOi. 

N. 1. 
O praso de garantia de juros de 7%. 

concedido ao engenheiro Cbrispiniano 
Tonares, sobre o capital maximo de 
40:()(.0$. para exploraçllo da mina da 
galena da (azent!a do Chumbo, é de 33 
ano os e o !lo de Z7. como pae•ou nesta 
as$emblea; revogadas as dispPslçd6J em. 
contrar io. · 

Sala das sessões, 2 de Novembro de 
1882. -Paia;ão. 

N. 7. 
Art Fica igualmente o governo au-

torisado a conceder garantia de juro~ 
do 7X sobre o capital que ell'octiv;.. 

.. 
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.. ot.e fot êllfl!régàdo, ~~~~ dcedeodo 
ao uihimorde 2,500.:000$. por pl'UO'de 
33 anuoa, e;l'riYilfl8io por 50 anoos, á 
empre~a que ae orgauisar para cou-
.-trucQao· de· uma tt•t rada de ferro, de 
bitola de um metro, que, part io.Jo do 
pooto malll· cullvoniente·da 86Lr~da do 
Cerro de Pedro 2.•, oo municipicr de 
Sabará, vá Ler á cidade da· I tabira; 
reyogadu as disposições em contrário. 

Sala das sessões, 2.de NoYembro de 
1882.-Pa.Zao, Drumond. 
O•Sr. Jrt; Fálgmcio di1 que, desco-
nllec.odo ao notageoa do projecto,•que 
vem inteiramente desacompanhado.d8 
documeohs, pede aos seos autores que 
lhe deem esclarecimeotoa para poder 
votar cooaciencioaameote, por que tra· 
ta·M de ma\eria importaote. 

O Sr. Olegario satfafu ao orat!or 
precedente, danrlo-lhe os 'esl:larecimen-
tos solicitades! · 
·E' apoilida e entra conjunctameote 

em diacussao a .,-gui'nte-
. E menda. 

Em vez de 90 aoiloso~.. diga-~e 50 an· 
noa.-Nuno Lage. 

E' lido e apoiado o seguinte addili v o. 
N. 3. . 

Ofl'ereço como addilivo ao projecto 
n. 323 o additivo relativo á estr ada de 
Cer ro denominada-Norte do Mioas-
entre' Ponte Nova e Ar&fauaHy e que 
foi destacado do projecto de orÇamen· 
to provincia l'. 

Sala das sessões, 2 do Novembro de 
1882.-'M. Fúlgencio. 

O Sr. MeneCio taz algumas consi· 
llerações no intuito de mostrar que, 
á ultima hora, pode-se dizer , quando 
os espiri tos se a chio fa t igados, nllo é 
possível discutir-se conveaieotomento 
•na terias tio impor tan tes, como as que 
estio sujeitas ao debate ; por isso vai 
offer ecer um requerimento de adia· 
mento. 

E' apoiado e po3to em discu~são o 
aeg1_1inte- . 

Requer1me/lio. 
Requeiro o adiamento do projecto e 

aeos additivos por 24 horas.-Menelio. 
O Sr. X. da Veiga, justi6011ndo o 

seu Volto, declara que aceita o requeri· 
mento somente qu,.nto ao prujocto e 
aos additivos offer ecídos pelo Sr. Pai· 
u.o, mas nAo quanto ao que apresentou 
o nobre deputado o Sr. M. Fulgencio, 
uníco que, na sua opinilo, exige so-
luçao prompta. 

Encerrada a di~cuasao, é approvado 
o projecto. 

• 

O Sr. Olegri •réQwel' qJê· o pre)• 
jK1o-ttjn-redigidO' em reparado. 

Entra em díscasslo o additivo n. l. 
O 13n. 81 Ferraz rualgamae cooslde· 

rações no sentido de peJir esclareefmen· 
tos sobre a maier-ia do addltlvo. 

0 S''· Pata:ao pres~ e.~tes &!Clareei· 
mantos e o Sr. Ferra~ 1\ectara-se satis-
teJto. . 

Bneerrada a discuss«o, é approndo o 
addiU~o. • 

O Sr. Pala:do.requer e obtem que Nja 
redigido em ~epaeadQ.. . .~ • 

Entlll..em diacusssloro de n. 2. . , 
O •r. Oletfarlo a (Nio temos o seu 

discurso). . , 
o tn. óri•li•ond a-Sr. , pre,;den· 

te, admira que a lin'pugrlaç&o 'a este pro-
jacto parta dO' m usttt deputado Tésl· 
\len te em Pàto~:~; quê aeaba d8'euetentar 
com JIUa palavra e dom os• NCursoS~da 
aclencla um proJectu qlie collega.a Jlo .. 
soa procuraram demons,rar qaelllo se 
reveste das condições Je aceitaQilo I 

O S r. Olegano·:- Nao apoiado, condi· 
ções multo diversas das deste. 

O Sr. D• u~:;:-Liganao · ã palavra 
do nobre deputado, como profissional, o 
peso qàe deve 'merecer-me. sem q.uerer 
aproruoda1' a materla. nern elt1rar em 
altas indagações sobre o projecto, ao. 
qllal r foram ollàrecidos estet addltivos, 
limitei-me a dar meu voto ailenciosa-
mente. 

Nlo esperava, pois, que a impugnação 
a este addltívo, que tradu% altas conve-
niencias, podasse partir' do meu collega. 

O Sr. 0/egano : - Quando dou meu 
voto aqui om·tltV\lt' de qualquer ma teria 
nlo o Caço condicionalmente ;· voto se: 
gundo a minha consciencia -onicamente. 

O Sr. Drum01ut : - 'l'ambem eu voto 
S('gundo minha conscienoia, e nem o·no· 
br41 deputado pode querer para si o pri• 
vilegio de conscienciOso. 

Cumo meu espirito acha-se ainda um 
pouco duvidoso a respeito do proJecto 
primitivo ... 

O Sr. 0/egarto: - Porque votou por 
elle ~ Nl o pedi a V. Ex. . 

O Sr. Drumcmcl ... votei por elle, esp&· 
rando, entretanto, a 3.• dlscuaeto, para· 
entlo apre~entar. aa minhas duvidas, o 
que prometto fazer. 

Sr. presidente, ae conslderaçcJes e os 
facLOs que se tê.m dado nesta casa,em re· 
laçAo a outros traçados,que aqu.i se têm 
apresentado,de estradas de. Cerro para o 
norte da provibcia, vão me fazendo acre-
ditar que rea lmente &lfuella · zona nlo 
deve esperar animaçlo dos poderes pu· 
bllcos e especialmente desta casa; quan· 
do todos os dias se disco tem projectos d& 
vias ferreas para out ras zonas, em que 
Ja ha até traçados paralleloa, nlln ,.., 
levao ta uma só Y<n impagnandu-u:s ; en-
tretanto, quando se trata de um projec· 
to que tem por fim levar a aaimaç&o a 

• 



esses lugares do nor te, fica o mp3mo no 
o~quecilnen to e, ' se su~ge â dlscu"Ssllo, 
logo encontra forte cpposiçào e até da· 
quelles que·ddvlam, cbm os recursos de 
suas lqZO!J.' de sua '8ciencia, como conhe· 
cedores, como proftssionaes, pugnar por 
l.aes medidas, que v110 interes$aado dl· 
veraaeoconas por onde passam e faci liU.o 
o eng~:andeeimen~ e progtesso da pro-• 
vincia. , 

Sr. preaidente, ee; formos .esperar os 
beneficios das est radas Leopoldina, C&-
ruellas e Victorla; entllo é melhor 
que o ruamos os braços e percamos aa 
esperanças no todo. 

V. Ex c. sabe que o prolongamentQ 
da Leopoldina,·mesmo até Ponte Ho'u, 
é problema t i co; as. opini!lee· cfl88La c,ea 
sllo ditetg.entes~ Por l.llnto •• mais pio· 
blomatico é para o ponto term10al pro-
jectado, Isto é,· o nlle' do Jequíti· 
nbonha, cuja..COOceasã<>"fbi aqui vo~da, 
mas que trata·M de revogar por um 
addítivo, quo tambem acha-se em di~ 
CUS&llO. . . 

O Sr. T. da Mlltta:-8em duvidu. 
O Sr . .Drumond:- So ll' Pérannos a 

estrada de Caranllas, que o nobre de-
potado d1sse que ha do aer a estr&da 
que 818rvirá para escoadouro do$ ge,. 
noros daquella zona, tambeln só re. 
motamente ooderã o meu mudicipio 
gozar , desse 'beneficio, visto que é uma 
ostrada·q~ circumacreve-se aos ultimos 
pontos da provinoia. 

Qoanto á da Victoria, muitó menos 
poderemos 03perar IIUUs beneficios, pJr• 
que nllo é pa ra breves dias a ' ua rea-
lisaç!o. 

Do sor te quo, Sr. presit.lente, dada1J 
estas circumatnucias, nllo sei porquê 
ba do se querer negar esta concossll?, 
que se pede para aquella zonn, CUJO 
' raçado é o uni co que pode efl'octi va-
meote beneftclal·n e que nl'o aorá tao 
dispendioso como talvez se pense, por-
que passa por t&rren03 inteiramente 
planos, que nllo se revestem desses ac-
cidentes que diffic 6Uam é tornam muito 
caras taes obras. 

O Sr. N. LageJ:- V. Exc. ja fez o 
estuJo comparat ivo entre a e-trada 
Bahia e Minas e essa de Pedro li para 
l tabi ra1 

O St·. Druptond:-Nilo flz, runs para 
os municip,os que estilo mais ao nor to, 
ossa podo servir muito, porem para 
aquelles que se acham quasi no cen-
tTo, com'o ltabira, Caeté, Santa Bu- . 
bara e oútros, o traÇado unico que : 
pode ser;vi r é o ~ue, sahindo da de ,Pe-
dro 2.0· ~m SabârA, prõcure ltabira, 

• 
• 

dep~~pdandp o,J,u(&T~Jl~~N!U\Q. .,. Vk'>, 
cahq.~a~. 4 oJ o r . ~ ' ., ... • .• wu 

E P9~ esta raillo,. Sr •1 l!r8JI!leJ!Ie, 
tive, ha ~ias,1d9 le"tantJar m.inh• 11VI)lk 
n& ' ta ~a con!gl 11J!i .. pj;,~jec~ .. ~~~ 
s~ntado t'elo nosso coltegJ,-. o .AinP 
Sr. P~dre Café, 'propgudo Ul!l,ra_m~ , de 
estrada ~e íer!'o • desta C!lpiteJ á~ lta-
bira,. por.que conheço ,a zona,qu~ji~ 
de s~ perco;rJ4~..P9r t l'lffb .~~~~fi\':.· 
manLe ingrata, improductiva. . . ,g ~, , 

O Sr. T. 4a- . !fpila t- As ~as 
raséles qpe servirb1f3J& ÜURIJf Dar·se 
aquelle p,rojec\9 (letv.em ~ aua-
tentar-so este. 

O Snt • Drtcml»\<k:rSr J)l.cesidentt, 
quando todos os dias •&IJ)l liae llliscutam 
e vó~am cs~adas ·Jla !ertl\, c~ 
vantagens óllo slo . psrftntâriíe&rê• co-
nhecida~. tem lp\e unta só palavra sê 
diga a respei t~. ~u adpfrro-{ri 'reaf! 
mente que se· i mpugne anra ,ço!lj;q,Jtfta 
qu'e se disêüte, que têm 'Je afãv~r 
ull!a ~ooa, cuJa rqrtHidfdp ~B.,~!l~WPS, 
ca~abd'naanc.:a ali erooll.ç~lli\ o " 'I · 
oh cHias pel~useiQ~Is• ~~~J .~...- " • 

• sim, sert noruina( o sacridêit 'ã'.t 
pro\iiucia, porque as rl)nd'á, q~e 'há', dq 
produzi~ 'esta: .~.t~~~d~ ~};4~ p~~~ 
pa_ra quo os ~crí~c1~ ~a 1P,rOii9_Ç!:!, 
BeJII:O cobertos ou mm1amente • pe; 
q uenos. ~ ~ O!' .: 
• Estou !Desrqo .~.rt~ á''!. 9 ue •ILJ!royin.-

CI& nunca vtrà a p11gar 1ntegralmenw 
os juros de 7 %; talvez ollo .Pague nem 
3 •; •. As rendas da est rada serilo •taes, 
que, em breves ·annos, este remos cottl· 
pensados de CJ,UJlesquer saàriBc~ que 
tenhamos !oito para dotar aqu~ja' ~e: 
gillo com este beneficio ~u import~(o. 

o ~r:· p,:esiâe1it~'....:...PêÇó .. a~: pob.r!l 
deputado que rea~ma o sou1 ,dtscurso, 
jiOrque a hor,a esta ã findar-~ . • , 

O Sr. Drumond:-Vou conclui e., CS'· 
parando o apoio da casa ; ma,, sê acon~ 
tecer, o que oAo espero, · quê ''a idlip. 
deste addití 1•0 seja condemua4á, !le· 
c~nro quo .~omarcí ço~9 Q~f.lllã.J.n.VIb· 
rtavel do me~ proced!llJOnto,, oppof.r,m.e 
a todas as concessõea de hohas fer-. ~ -~ reas, quo nqu1 ss apresentartm con-
sultllm ou nilo convaõieaciãs ~ . ... pro,-
vincla, sejllo ou ·nao uteis a .f:P.rCás e 
de1eqninarJa~ zonas, e cqmo (~l~f,epêla 
offerocerei minha palavra é me~ vp~o 
para que oito transite o "ddiVv~1 olrereddo pelo nobre de,putn4o resiáen~ 110 
Rio Novo', quo trata 'de annuú';ar a.foó-
rogaçllo de praso feita á csfrada o· 
poldinn• para· h,_var seU\ JrU\\.9a~à :lon.· 
te Nova at~. á vi{r~~: d11 ~rflss,u~~. pot- ,. 
que roalment9 nilo vejo mpt1vo ai~ 



para auUiAcaro.oa o que fea o presi· 
aeate da proviacia e que me parece ter 
proceclido cum cautela e prudeucl.a, alo 
prejodicaado de hvre arbitrio 01 altos 
lateressee da empreu Leopoldioa. 
(Mvito btm). 

A d111Cu.-&o fica adiada pela hora. 
O Sr . J . Rv~M, obtendo urgencia, 

oferece rtdigidot para 3. • diiCUSII,) 
os projeoto• os. 312, 83j e 323 o additi· 
~o D. 1. 

Para a ord .• ru d01 t rabalhos. 
O S... Pr"UiM/\U'designa a ordem do 

diaeeguiote e lenata a aet~lo. --64.• SESSÃO ORDINARIA EM 3 DE 
NOVEMBRO DE 1882. 

PuswaMca DO Sa'. LAKoa (V ~?e· 
~). 

SUMM.\lUO:-VeriCica~lo ele poderea.-or-
"- IM <lici . ..-S.tra~ ele Baal& Rita ' Pi-
raap.-Relenç&o ele jouoe,-Tempo para ref•,..•· 
Ao llltio dia, feita a chamada, achlo-

ae preteotea 01 Sra. deputados, faltuão 
com participaçlo 01 Sra. A. do Amaral, 
F. Nanrro, Biaa Fortes, V. Ca,., Sao· 
ta Cecilia, G. Peona, C. Seoa, .Rocha 
Frnco, Barlo de Coromaodel, e 3em 
ella ea Sri. S. Foixoto, H. Sales e Joio 
Lula. 1 

' 

Abre.• a ~t~~llo. 
E' lida e appronda a aota da an-

tarior. 
Nlo ha expediente. 

V ~o rú poder11. 
O Sr. M i,._dcl Ribeiro, por parte 

da commiulo de poderea, of erece o se-
guinte. ~ 

A CJmmilllo de podl!f'9S, fi que roi 
preseD~ o diploma conferido ao Revru. 
conego Hoaorill Benedicto Ottoni, de-
poit de ter e~mioado as actu rela· 
t ins l eleiç&o ' â que ee proctdeo no 
20. • dietricto para um deputado pro-
~incial e, alo tendo encontrado oa dita 
•leiÇio vicio alguíh que a oulliflque, é 
de pa~r ,\ue C? Revm. cooego Honorie 
Beoedacto ' OUooi 'Nja recoohecidó d.e-
puiado pele 20. • diatrlcto eleitoral. 

Sala das' co~misslkls, 3 de NoTtmbro 
de 1882.-Mirandcl Ribeiro, Te~ira 
d4 Siloa 

Posto em di.s!:IWIO, é approvado; sem 
debate. 

Achand(>-ae o ·sr. padre OUoni na 
ante-sala, é recebido com as formali-
dades do estylo, presta juramento e 
~!.ma anento. 

OJ Sra. Paixlo, M11oelio, M. Ribeiro 
e Drumood requerem e ob~m a innr-
~o da ~fd·"! do dia de amauhl, rara 

Mrem discutido& os projectos que se 
achllo em 3. • dl.ac111slo. 

ORDEM DO DIA. 
Estro.da de Santa Rila d Piranga. 
Entra em 3. • discuaslo o projecto o. 

251, que autori.a o goveroo a man-
dar abrir esta estrada e a fazer ou-
tras ubrar. 

E' apoiada e entra conjuoctemeote 
em di~euulo a aeguint-

Eme.ada ao § 3. • do projecto o. 251. 
Supprillllu·se no final do S 3.• u 

pala nu-ou no ~-u a realiuç&o 
a·enu. · 

Sala das eeasGes, 8 de Novembro de 
1882.-Mindio Pinto. 

Fica a discusslo adiada, na forma do 
regimento. 

Re~ rú juros. 
Entra em 3. • di~eass&o, que fica 

encerrt,da e a TOtaÇio c'4iada, o pro· 
jecto o. 252, que relen o ex collector 
da Bagagem do pagamento d01 juros 
da quantia de «8$171 reis. 

Tempo Jlfi1'G reformo.. 
Entra em 3. • djscuedO', que fica eo• 

cerrada e a votaçlo adiada, o projecto 
o. 334, que muda contar certo tempo 
para a reforma do ex alreree do corpo 
de policia, Dav:id dos Sa~~:tos Abreu. 

O Sr. PNIIÍfÚJtte dmgna a ordem 
do dia seguinte e lenota a aeselo. 

65.• SESSÃO ORDINARIA EM .( DE 
NOVEMBRO DE 1882. 

PaxstDBNCIA DO Sa . Buio DE Coao-
liU.!CDIL. 

SUMMARIO:-Ord""' do <lia-Vota~ea adia• 
dat.- PropotiçGes Rio tauccioudoa.- 0111-
cio• de juotiQa.- Kttrada ele Snta Rita 
' Piraosa.-Reda.eç~•• llu ... 
Ao meio dia, feita a ch&mada, achao· 

se pr,ea11ntee 26 Srs. deputados, faltao· 
do com participaçlo os S.ra. G. Peooa, 
V. Cal,, Santa Uecilia, B. Fortes, F. 
Navarro, C. Seoa, Tocautilla, A. do 
Amaral, T. da Motte, k . Franco e 
Olegario. 

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

cedente. 
ORDEM DO DIA. 
V otaçc1es adiadas. 

Sao approvadoJ em 3. • diacusslo os 
projectoa 01. 252 e 334. 

Proposil;iJu tt4o sanccionadcls. 
Entra em di~eullla o 'parecer n. 68 

aobre a propoeiçlo alo ilaoccionatla n. 
3019. 

O Sr. SerJtriano de Resende, eoteo-
cleod.o ~ue a l!lles\&o 'fOr doma&. illl• 



portanto para ae decidir à ultima hora, 
olfo~rece o llfiDiote:-

Requeiro o adiamento do parecer 
n. 68 eobre a propoaiçlo o. 3019 para 
a aesalo do aoilo •egulote. 

Sala du aea-õas, 4 de Novembro de 
1882.-Sec:eriano de Resernk, M . 
ll'túgmcio. 

O Sr. P residente declara que nlo 
aceita o requerimento ,por ser con· 
trario ao regimento, que considera 
es&aa materiu urgeatea. 

Cootiouaodo'a daecuulo do parecer, 
fica encerrada e a votaçlo adiada, por 
falta de o. legal. 

Entra em diacuUio o parecar o. 69 
&lbre a proposiçlo n. 2987, que fica 
Igualmente encerrada e a Yotaçao· 
adiada. 

Au~o ~ pruo. 
E' approndo em 3. • .dlscul&lo o ad· 

diUvo D. l , olferecido ao projeoto 
n. 323. 

Oflicio de jtflliça. 
Jndo-se .,rocader à votaçao da emen• 

da ofl'erectda ao additivo n. 2, relati-
va ao cartorio de Pouso Alto, reco-
nb.eoe-ee olo bner o. legal e tlca 
ainda adiada a votaçao. 
Estrado de Santa Rita d. Piranga. 

E' apprOY&do em 3. • discullto, com 
a emenda, o projecto n. 251. que au-
toria& a CODJtrucçlo desta estrada e 
de outras obras. 

Of/iciot de ;tfltiça. 
. E' approvado em 3.• diecuaalo o pro-
Jeoto n. 312, que reqoe em um só os 
offtcioa de 1. • e 2. • tabellilo de Dores do 
lo dai,, 

O Sr. J . Rufino, obtendo urgeocla, 
ofl'erece a redacçlo Baal dos projectos 
01. 334, 312, 252, 288 e additivo o. 1 
do projeoto o. 323. 

Di•pelll&do o interstício, a rGquet i· 
manto do Sr l. • secretario, eotrlo im-
medlatamente em discuulo estas redac-
Ç()el,cada uma por sua vez,e alo appro-
va<lu as do additivo o. 1 e dos proje-
ctos ns. 334, 812 e 252. 

Entra em discusalo ~ do pro;octo 
n. 288. 

O Sr. S. Ferru nota que foi omit-
t ida na redacçlo do orçamento a quotA 
de 35.0$000, votada para o camiterio pu-
blico do Carmo da Christioa e, por 
ta o to, ofl'erece o ~egulote-

Requerimento. 
Requeiro que seja apprc,vada a re-

dacçlo ftoal do orçamento, ioclu:ndo-se 
ao lugar competente a quoto de 350$, 
adoptada em 3. • diecusslo para o ce-
JIIi\erio do Çar111o da Cbrlatloa, alte· 

rada a somma to~al ~u q~o,tu e a da 
verba do obr~U pulilicaa1 de co'b(urlflí-"' 
dada com 115 .. ~Qdi.Gcaç4o·. . J , 

S. R . . Sala das sess~s. , <i, de No-
vembro de 1882.- S, Fttr.r.ax. • ·' 

O Sr. Menelio,nolaodo a mesma rd-
ta com relaçAo â compra de ute111is• 
para a e$çola de Ca't-aguazes, offereoe' 
a aegpiote- • · · 

Emenda ao req:uerimmto. ..·. 
'. ... . 
Accrescente~ para com,ra 

de utensis para a escola de Catíkuazês 
Sala das ~&s. 4 de No'fenfb%' 'd~ 1882 -M .,. "'"" •·"' . ' , IJ , .r · . enem> rm,o . . 
Silo amboe IU'Oi~doi-e pos,~ ~111. <\,i~~ · CUISIG- . 
O Sr • .)L. Ji'ulgençw,obeerta:Que o 

requerimento ~ eiJipnda ~eoi' ' demo-
rar a approvaçAo dã redaCÇao do orça;: 
m~nlo, podendo até M~Gntece~;.q"'~ 

1 
1;11o. 

a&Ja approvada.. porque muito~Srs. de-
pu~doa retiriOo:ea,J!oje e Oj[O ha verà' 
m~1a o~mero, App,eJla, ppl~, p~r~ 0 pa.' 
trto,llamo d•>s nobxes deputados o pedê-
lbee que retirerq seua req'uori nion~oa,. 

O Sr . .S. Ferra.zaó teYe poç ~m'fuer. 
preYalecer o que se vençeu na ~ · 
mu, nlo querendo demorar a' votaçàb 
da redacçao do or,çamento, retira o seu . . ~ . fMUertmento, mesmo porque &C!li&a a 
decl~raçlo que acaba de nuYlr de' .q_uê' 
para o aono se remediar! esta ' falta . 

ldeotica deolaraçAo faz o Sr. Mó a e: 
lio, quanto A sua ,er;neoda. · •'" 

Encerrada a. discus~o. 'é approvadà a 
redacçao. ·· 

O Sr. 1.• Secretario lê um offtcio do 
aecretario do governo, colllinuoican'do 
que S. Exc. recaberã amanha, A l bdra 
da tarde, a COillmi.sslo que tem de levar 
leis a saneçlo. · 

O S1·. Presidente nomea para esta. 
commissllo os Srs. Morotzsohn, M . . Ri-
beiro e Ottoni. , 

Designa a ordem do ·dia seguinte ~ 
levanta a sesslo. 

ACTA DA SESSÃO DO ENOERRAMEN· 
TO A 5 DE NOVEMBRO DE 1882. 
P r&r,JDBNCA DO SR. BARÃO Da Co· 

ROMANDBL. 
Aos 5 de Novembro .te 1882,A.s 12 horu 

do dia, acblo-ae presentes os Srs. Ba-
rlo de Coromao<lel, N. Lage, Patx1o: 
S. Ferraz, H. SAles, M, Faustioo, J. 'Rn-
flno, Lemos, Moretzsobo, Ml:aoda RI· 
beiro. M. Falgencio, Ribeiro da Luz, 
Xavior da Veiga. Leonardo, 86Y&rlailo 
de ReseniJe, faUa~do os demais ~rs. 
deputados. · 

Lê·ae a acta da sesslo antecàdetJtg 
I \ 
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e nlo. h a vêÍid<> so.bre e lia réclamaÇio as suas idêas for:im Sempre recebidü 
- alguma, llà :Íie-a· por appronlla. . com agrado e algumas traduzidas e"in 

A.' uplll hora da tarde, a comm1S• lei. l • 
sau encarregada de lenr leia à uncção l:'orLan\o, eu eptentlo que, ao retirar-
eahe no ouinprliiiento-dellee de_ver, le- ~qo-nos desta. assemb'lea, a nossa pro:· 
yan'\lo•e.s proposições de ,n~~,o,al03. a.3ll2; vl~cia ~flve ei~ar s~t!s'telta co~u~o. 
decorrJdo a lg11m IAIUJpo \1-,lt.chaqdo Htl dt~ Sê nAb 6zem6~ mu1to, pórA ue mfêl•z-
'ful~ a couuoío!4u. o seu rt~la.,tor, ~:~!· 'I ,. p•ulre Ot toni, declara ter ella.cu,npp· mente os ~eus recursos nav pó~ln.ttem 
do a su11. mllS:illo, e que ::>. Bxc; u sr. ele+al-'a ao grao de p'rospérJdadé, que 
Dr. tlrétidente da·proYIDcia, recebenllo tód<>s desejambs, é ce'rlo ~de ,ho(IVe a 
aa 9~poslções quttl lbe rorlo "P,~esen- melhor boa TOntade de nossa parto e 
tadas reapqn.lera 11ue as tomapa na nosso:~ committentes deyem estar ~a-
dev1~ coóihl<lraçl?• tendo em vls~ a tisCeltôs. 
cons~ftblçXJ,'o acto ad'dt6ional e os int..- Fiz'esfás~co•rsidetaçõys n!to ~elo ~o-
rasses da ~rovintlia. '. m'nagem 4, V. Exc., Sr.' presi~éntõ; 

J( resposta de S. Exc. •é recebida oom como à ho~ja~a"mál'oria. (MuitO liem; 
agrado. , muito 'llém). o &r. Manoel l;ulge~clo 
(ptl4 ordtm):-Sr.·prestdente. hoJe que O 8r. Henrique 8nle•u..:. 
eneerc'am-!18 os nosso~ {rabalh~, crt~JO (Não temos o li~U discurso). 
que intõílpretó ftelmeuto os aen~me.ntos o 8r. Bàrão de Co.-o-
~0. migória' désta asee~le•, dtrlgtnllo mandei (presidente da assembtea):· 
â"V. Exé: um vow;'de si~'Céra .gr11~1~• - srs: deputados, ao encerrar a pri• 
n&o só pl!lo ~ódo critertOIO e tmparct:~l maira sessAo da'Tigesim'a quarta leg_is-
com que dtng\6 os nô~sos trabalhos, !atura pr'>vinéial, permiui 1110 que, no 
como pela inaõeira attenclbsa com que cumprimento do um dever impo9to pelo 
s9mfre tratou-no!. ( M"ítos apoládbs). I ogar de 'honra que me conferiates, eu 

A ilhtstrada maioria,dlrigimull tam• 'f05 apresente um abreviado resumo dos 
bem <> n0$150 yoto de agradecimento pêla nnuo~ trabalho~. 
maneita cà-...alheirosa com que .SIImpre lnatallada a assemblea no d:a 1.• de 
0 1 distioguio. (Apoiadól da mmona). Agosto, dia marcado pela lei, durante 

Sr. ,ptesidente, se o"!tr'ora ~~ lulliB os 97 dia~ decorridos dê hojo dzeriO>se 
encan~O:Centes da politJoa fUJam cóm 64 ~eiJS(}es ordJDariu e 10 extfaoríli· 
que nos eorpos deliber~trros alguns re- narias, tendo-se veriflcadó apenas doas 
sentimeoto3, alguns dJes~bore~ appa~e- fulha•, dedll%1dos os dias tantillcados 
cessem, ro'ótindlls pela hnguage~ ~to- e os sub~ados,qoe, sendo destinados pelo 
tonta e virulenta com que ~e expr1m1Ao, regimento OJ.clusivamente para discos• 
pelo encontro das ideae, é certó ·que sô~s de requerimentos, de Ol!dinarlo 1;0 
boj 'l, felizmente, ja vlo se baniudo de partiam, por falta de numero legal. 
nu~as usembleas este modo pouco ru~- Ta:o pequeno numero de fl\lhas ê 
veniente de discutir~e. F~tllAo ~OJe uma prova lncontestavel da asriduida.: 
mais as ideas do que a parao partld!l- do do~ nobres deputado.s e do ZJIO com 
ria. (Apoiados). . quo procl.lrartto satiafuer ao IM!U man-

A eleiçllo directa, Sr. pre:~Jdento, dato. 
acabando com as lutas politle&ll ent:an· Votarllo-se 47 resoluçõe&, sendo 42 
decentes, veio Eeparr.r-nos aornente na~ códiglls de posturas municlpaes, 4 re-
ldeas. Mas é certo que todos DÓ$, em- gimontos intern03 de camaras e dma 
bora em campos oppostos, trabalham~s lei interpretatin. 
c.tlma e sincerameute pelo des~n_volvJ- Fori!.o adoptadas 192 leis, que podem 
monto. d& no~sa rrovincia. (Apo«ldos). se clusi6car do modo seguinte: 

A minoria, Sr. prosidenle, acredita 34 alterando divis:u, transferindo C a• 
haver c11mprido o .seu dever para cum zendas e dJs\rictos, de urrias para ou-
a província, trabalhando tanto quanto tras freguezias, de uns para outros 
l?<1~sivel para dotal-a com as leul ne- muníc~ pío~; 18 creando fregul!zias' em 
cosstrias, afim de que o governo podes- :rumoro de vinte e quatro; 7 'croarido 
se d•rigil-a c:onvenienle!JlODto. nove districtos de puz; 3 constituindo 

Se mai~ ni!.o fe~, f<li p9rque ollo pbJe; tres nOVO$ municípios; 1 transferindo 
mas a stra vontade ora a melhor. um município de uma para outra co-
(.Apoiados). marca; 2 elevando Ti lias a Cidades; 2 

E, Srs., nllo pode deixar de reéonhe- aupprimindo districto~ ~e paz; I t:t·o-
cerque da parle da illustrada maioria ando con:arça; 1 transflriodo uma fre-
~lúfre encontrou a m&ior benevolencia, guezia para outro município; 1 mu 
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d.Drlo aede de dtstricto ,· 2 múdaúdo ve'rno; â lm!taÇ!o da camara dós d#uT 
tàdO!, ·a preMo ta a nosu astemblaa' IIm 

nomes de poibaçlles: 18 autorisando a aspecto raramenté visto , ha prõYincla: 
construc9!o de. grande 'numero de pon• quui metalfe de aeua membros perten· 
tes; 11 mandando concertal' estrtdaa; cem à opposiç&o., " , 
4 'autoriaindo a abertura e construa- Assim CODS"tuida, em CODJeqUeneia 
çao de nons estr.adaa; 2 tratando de do nossa regimen, era mia~n que os 
conoertos de- pontes; 4 concedeó.do qlio- p!&l'tidoa, ~ue,ceodo as lo tu rucoro-
tu para matrizes, encanamento d'a· sas de outras oras, se entend~m· e 
gua ~~Yel e oem.iterio•; ~ eoneeden· chegauem a um aecordo em todos os 
do auxtltot somente a matnzes; 29 er&- po..o.toa em que f()s prinetpioa politicos, 
ando grande n'ume'ro de 'cadeiras de a bon.ra. e a dignidade o pe~iuem; 
instruoçlo primária; 1 creando a ca- ao OQnt.ratio1 comprehende-se que Jada 
deira de toxieologia; 1 reformando o se poderia fazer: uma oppoeiQID !orte 
curso de pharmacia; 1 autoriaando a pelo ou.mero e pelo talento poderia 
deeapropriaçlb de uma ponte; 1 orde- prptelar u diaeumes, impugnando ca-
nando a mudança do leito do rio priehos•$nte todas as medidas. ain-
Sapueahy; ' I mandando fazer aterros; da as mais conYQ.nientes aos interesaes 
2 mandando eoflstrulr caes e dea- da província, e dest~arte e~~~baniçar a 
obstruir rios; 1 auxiliando concer· decretaÇ!o da maio,r pal'te das , leia. 
tos de theatroe: 4 relatirae a estra· Felizmente, a • nobre minorja pene-
du de íerro; 1 estabelecendo uma trou-118 de sua millio e, com quanto 
linha de bonda; 1 permittindo a uma mantivesse inuriuelmente a soa ao· 
eamara alienar. uma. 111& ·proprieda- tonomhl política, nlo deixou. de po-
de; l autorisando outt'a c:amara para derosamente au.xiUar com suas luzes a 
d•propriar um terreno; 1 el'8&~~o cooCeoo&o n1o .aó das leis annuaeJ como 
engenho central; 1 eoneedendo p.rm· de muitas outru nlo menos importan· 
legio pera navegaç!o de rios; 1 dando te$, 118 bem que de interesse mais <lt-
garantia de juros para expl?ra~es ·~- mitado. 
gent!feru; 1 Ol'!lando o. oftloto d~ ~rt· Feia su.a parte, tambem a illnstrada 
Tio do crime em tociQs os mluuctptoa; maioria entend.eu que devia tomar em 
1 dividindo um tabellionato; 1 reuniu· coosideraçio, a:ceitar mesmo 1IIUitaa 
do a 2.• ofBciÕ cível am eartorio idee.s da opposiç!o; e deste proposito 
de orphlos; 1 relativa ao orçamento nos nasceu a btneYOleoeia com que 
municipal; outra de tomada de contas !orlo votadas muitas medidas da mi-
das camaras; 1 eatabeleyendo o subsi- noria. . . 
dio doa deputados da seguinte legis- Dou parabens ao meu pais pela ex· 
latura · 4 concedendo indem..o.isaÇ(ies; tincç.!o desses odios partidarios, que 
1 rele~ando de juros; 1 mandando con• outr'ora collocavlo os homens politicos 
t~r tempo para reforma; 1 alliviatido em campos oppostos, como se fossem 
de multa; ~ concedendo licenças; l inimigos flgadaee, como 118 nlo foasem 
mandando computar-se tempo para filhos da mesma terra, doa mesmos 
apotentadoria; 2 concedendo tttulos de paes, irmaos. em.flm. 
normalistaa; 2 admittindo a exames Graças â eleiçlo direeta, que nos 
do curso normal e das matarias do re· trouxe, eu creio. tantos benefletoa. 
gulamento a. 84; finalmente, as do or- Mas, Sra., eonae.nti que eu vos ex-
çamento provincial e da força publlca. terna minha opinilo sobre a roronna 

Pela aimples enumeraçiO das medidas eleitoral com a franqueza de que sou 
votadas pela uaemblea, torna-118,portan· capaz. 
to acima de qualquer eontestac;lo 0 Se a eleiÇ!o directa veio estabele· 
r.eio, o culda'do com que os meus li- cer a eoncordia e a benevolenoia dos ldatres collegas 118 portarlo, procorajldo corresponder á espectatlva dos 118US partidos, a elei(,)lo por districtos, trou-
eonatlwntea Eu rendo homenagem ao xe-noa males, que ja se fber!o 118ntir 
esplrlto patrlotloo,que presldio aos actos, este anuo nos nossos trabalhos, 
altas tio multiplicados e variados, que Quero faltar, em primeiro lagar, do 
ahl floiO augmentando a colleeçlo de · ··- d bt:l 1 "-- 1 noasu leia e atteatando o patriotismo esplrhu e rr smo, que se """"ovo • 
e activldade da ~mblea de 1882. v e e 118 apoden do deputado, amesqui-

allando as altas fancções de que se 
Bilha de uma nova lei eleitoral, que acha elle investido, limitando aexer-

dl largas'eoxançáa áa minorias, afim de cio de auas faculdades ao horisoóte 
118 fazerem representar, lei . q~~ roi d executada sob 08 ausplclos ·da mala 1!Streito e acanhado do "118U istrioto. 
eompleta neutralidade por parte do go- Quantas ver.es alo presenciei, co~ 
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dor de minha alma, ne3la sessllo, o 
espírito de bairrismo em scena, force-
jando cada um dos Srs. deputados por 
augmentar o seu dist ricto, nAo se im-
portando com os outros! Quantas vezes 
nlo ouvi, penalisado, dizel'-se:c oAo t<~· 
quom no meu distrlcto, que eu nAo bo-
li rei com os do Sr~. • !I 

Isto pode convir lt província, ao paiz 
em gero.n 

NAo, por certo; os deputados devem 
comprehender que são representantes 
da província; e pois, teem r igorosa 
obrigaçlo de tratar de suas necessi-
dadea om gorai e nilo dos diatrictos 
eleitoraes somente. 

A eleiçlo directa por província, ao 
menos por dlstrictos grandes, largos, 
deve ao r preferi Yel, acabando osso o~
pirito de bairrismo. 

Um outro mal nos teoue a eleição 
por districtos: é a dope!ldencia tmme-
diata dos eleitores, em que se colloca 
inevitavelmente o deputado. Até aqui 
clama vamos contra a tyrannia do go-
verno, hoje estamos sob a tyrannia dos 
eleitores,quo,outros tantcs senhores,fa 
xom do dop u ta do um sert~us a manda tis, 
um servo da gleba; o deputado tem do 
sujeitar-se a todas as suas imposições, 
a satisfazer aos seus m.ais absurdos ca-
prichos; e so por ventura nlio o faz, 
ahi vem a infall ivel ameaça de não 
lho darem mais um voto e fazerem 
mesmo guerra franca. 

Eis, Srs, o que estou vendo, e quo 
neces.'!nri!lmonte b.a de produzir desgosto 
e desalento em to!los os homens, quo 
sinceramente umlio seu paiz. 

A o:r.perieucia ern breve nos ha do 
moslrur, quo o systoma actual de ol'lí-
çuo)s do v e ser r otocado, embora delle 
ao aproveito muita cousa. 

Pedinrlo-vos desculpa pela divagaç!io, 
que entendi ser oecessaria para e:r:-
plicar certos factos, eu dou cumprt· 
monto a um grato dever, agradecendo 
a vós todos, em nome da província, os 
ingentes esforços que ftzesteJ, para 
que rosso ella dotada de varias leis, 
que devem ter uma salutar influencia 
sobre os altos destinos que a aguardAo: 
taos sll.o, entre muic.as, as leis do orça· 
monto provincial, Corça.. publica, or· 
çamcn.(o municipal, engenho central, 
explofaçõos argeotiroras, bom como 
nquel as quo dizem respeito a estradas 
do torro, as quaos, e em pequeno ou-
moro, rorlo votadas somente depois de 
uma discussllo calma e criteriosa, em 
que altenderao-so escrupulosamente os 
grandes e multiplicado• compromi~sos 

" dn província, em relaçlo às eatradas de 
ferro. 

A asse~blea precedeu com a maxi-
ma prudenci& nesta parte, pelo quo 
muito merece da proviocia. 

Resta-me agradecer aos meus illus-
tres collegas, tanto da maioria, como 
da minoria, a s repetidas e ineql!iYOcas 
provas de consideraçAo que me derlio 
em todo o tempo, que indignamente 
t•.mho occupado esta caileira. 

Poço tambem aos nobres deputados, 
quo me desculpem qualquer falta, quo 
por ventura tenha eu commettido, ou 
na di recção dos nossos traba I h os, por 
mâ ioterprotaçiO do regimento, ou nas 
relações particulares com os nobres 
deputados, certificando-lhes que meu 
maior aohelo foi sempre cumprir reli-
giosamente o dever do cargo que mo 
foi confiado e ser agradavel aos meus 
honrados e distinctos collegas. (Muito 
bem; muito bem). 

ES1'A' ENCERRADA A PRIMEIRA 
SESSÃO DA VlOESlMA QUAltTA LE· 
OISLATURA DA ASSEMBLEA PRO· 
VlNClAL DE MINAS OERAES. 

D lscureos p r onunciados 
em dlv e r &a8 &el!flões. 

SESSÃO DE .25 DE AGOSTO DE 1882. 

O 8r. Xavier da Velgnt-
A hora adiantada e o cansaço quo a 
casa manifesta são daas rasões que me 
nconselb.ll.o brevidade, e ou limitar-mo-
hia a olforecer simplesmente o requc· 
rimeoto quo vou apresentar à corlside· 
rnçllo da casa, sem fundamental•o, se 
n!!'o temesse que o aguardasse n mos-
ma &orte que têm tido os saos ante-
cessores, que até hoje nllo mere.:orllo 
aa parte da illustrada maioria uma 
palavra, sequer, de explicaçlll) ou. 
mesmo de impugnaçllo. 

O S1·. S. Ferraz:-Pedimos urgencia 
paraadiscuss!ioe VV. Exe. negar«o-nn. 

O Sr. X. da Veiga:- Sr. presidente, 
no silencio systematico,que parece guar· 
dar a UI ustrada maioria nestes do· 
bates suscitados pela minoria conser· 
vadorn da casa, com relaçll.o a neto~ 
admittistratívos, nos quaes vemos o de· 
uunciamos io(racções de lei o monos· 
preso dos iuteresses publicas, ou vejo, 
Srs., censuu lacita e dolorosR no go-
verno, que altas S. Exes. apollio. (.N liO 
apoiados da maioria). 

O Sr. H. Sal11s:- Temos querido dis 
" 



cutir e VV. E..:cs. não lllm votado :ta 
urgencia que pedimos. 

V Sr. X. d.a Veiga:-Para coute~tar 
a obsárvação dll V. Exc., seja-me licitJ 
recordar que, a propo$ito do ultimo re· 
querímeuto', ,quo offoro~i A ,constderaçao 
da casa e no !lua! apeoe.s gas tet o ~émpo 
uecessarlo para sua 'Jeiturá, requeri-
mento relativo a informação$ d!) nego-
cios n4o politicos, mas simplesmente 
adminisirati vos, o i11 us tre deputado 
1•elu 3. • distrtc to entendeo dever padtr 
a palavra, enforcando a~~im, por meio 
do um adiamento inde8mdo, uma peti-
ção, na qual eu ex1gia info1·maçõe~ de 
natureza urgente. 

O Sr. Drumonâ:-Amanhll. 
O Sr. X. ~ Veiga:-Urgente, ja 

porque se tratava do provar illega ti-
dades pr11ticadas paio governo, ja por-
que os documentos solicitados silo ne-
cessuios .Para a d tscussao uccurada e 
couicienctosa do orçamento provincial. 
8 0 Sr. Dnmumá:- ::ie passar o reque-
nmento do nobre deputado, virau a 
hmpo. o Sr. X. ela Velga:-A condicional é 
uma ameaça, mas ella nlo me detem, 
ella nao de\erá· nenhum de meus colle-
gas da minoria no cumpruuento de nos-
~o dever. (Apotaáos aa minoria). 

Sr. prestden&.e,quer a I ilustrada maio-
ria no• IDIDtstre occa;uao de estabe-
lecermos o debate amplo e fecundo a 
respeito das irregularidades ac:tminlstra-
tl v as' a dos abuso~ do governo, quer n&ú, 
a mtnol'ia tora cumprido sua IDÍS$lto; 
a responsabi lidade quo d'abl decorrer 
per·tenll~t·il uolca e llXclu~lvumente aoll 
nobrlls duputat.los quo aeo tào·se neS8.1 
bancada tupolados da tnl/101'/a). 

0 :)1•, Jl, o>ales:- E nó~ UCIUtnmOS essa 
respoosaoihllade. _ 

CJ sr. X. ela Veiga:-Dovo uma expb-
ç ilo á casa, uoesmo para que as m1nhas 
palavras nilo sejao tomadas como stgnul 
do prevonça:o pessoal para com o acLual 
e honrallo Sr. Dr. prosldeolo da provin-
ciu. • 'h h ' l com relaQio ao Sr. Dr. I eop 1 o 
Ottonl ollo tenho outro sent•mento, que 
nao soJa o da mats elevada e weru~:ula 
couslderaçao par ... com S. t:xc. (upoiados 
(li!I'Q/!6). o .sr. Jl. Sales:- Muit.o bom! o St·. X .da Velga:- Não tenho a h•m-
ra do entreter relaçQGs cum o Sr. IJr. 
'1'. Ottoot; nao ,·isltlll u S. Exc., porque 
systemnLtcamente, desde quo mudou-se 
a sl tuaçao pulltíca a 5 ue Janeiro de 
18U, no.o procuro a iJI'OStdente alguw 
da prov1nc•a, o uma untca VolZ, oessa 
opoca para cá, excepto quando hve a 
honra oe Ir cumprimentar a s. M. o. Im-
perador, subi as escadas de palacw:-
!ul para t·etribuir uma v1slta que o con-
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selhelro Silveira Lobo fez-me o ravor 
de fazer. 

Bis porque até hoje não pro,eni'el o 
Sr. Dr. :r. Ottonl, o que n!lo Impede-
mo de dedicar A s Exc. o aprêço e 

-consideraçllo que pessodmente me me-
rece. como um i Ilustrado e dis tlncto ca-
vai bel ro. (Apotaáos á4 mo.torlà e 'mino-
ria). • 

Mas, Srs., se este nprpço.,o esta ccn-
síderaç;lo me impoem o rospei to. ~~oal 
para c:om. S. Ex.c , de modo alg11m to-
lhem-me o direito e o dever lle flscallsar 
os seus actos, como admiliistradbr da 
provlncla. Se não o Ozesse, Sr. presiden-
te, ou nilo exerceria dignamente o mau-
dato que me foi ospontal(e&mente- con-
fladoJJelo . brioso partido conservador do 
14.• lstrtcto. (J!.poiados áa minoria). 

Reccordarei aindJl à casa uma cir-
cumstancia, que melhor esclereoerà a 
posiçao ioteiramen~ insuspeita em 
que me colioco par.1 com o actual pre-
sidente da província. 

Desde que mudou-se a polilica, em 
1878, osta ueleceo-se nesta capital, in-
variavelmente, o estylo, cuja apre-
oiaçao deixarei ao esclarecido cç_,terio 
da illustrada maioria , de coosli tui rem-
&e as bancas de exames prepara t.orios 
privtlegio do partido liberal (apoiados 
áa mmoria); n.ão havia conservador 
algum qne fosse julgado apto, digno, 
idoneo para fazer par te das baiiC<\8 de 
exames. 

AI> Sr: Dr. Theophilo OLLoni eoube, 
e isto honra a administraQilo do S. Exc. 
nesta parto (apoiados), moditloar estes 
estylos escandalosos, até então adopta-
do$, nomeando para essas bancas al-
guns conservadores, no quo S. Exc. 
provou que encara. os oltoc inter~sses 
da initrucção pubhca por um pr~sma 
muito superior ao das conveniencias 
de grupo o das paixões políticas. (Mt,i-
lo licm). 

Na constituiçito das ultimas bancas 
S. Exc. dignou-se nomoar-mo para 
presidir a uma dellas. 

;\ito pudo aceitar a honr?S.'\ incwn-
bencin ma.s nem por tsso Julgo dover 
deixar' do recordar aqui este (oclo: em 
honn da actual administrnÇI'Io. (Mui-
to liem da maioria). 

Prestada assim, S1·. presidente, a 
homenagem que· n justiçu roclama, a 
casa mo pormittirá que venha mais 
umu vez trazer ao seu couhcaimooto 
actos nr bitrarios du governo provin-
cial em rotação ao mosmo assumpto 
imp~rtanlill!limo da instrucção publica, 
no que j ulgo que o governo prooedeu 
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mal. inspirac;o Pf!r infQrm,a~es póúco 
ex.&éiu. ae· quem quer que seJa .. 

Em aÍna daS ultima• ~s, o ll~ue
U'e repreaentaote do 1. • dístricto, meu 
oollega de opposiçao, . mostrou a ini· 
quidade e a illegalidade.eom que o go· 
veroo da província havia removido. o 
prófessor publico primario do Carmo da 
Habiià,funcciooario que deaempellhava 
eeua deveres co~ zelo e escrupulo (não 
apoiado do Sr • .Drumond) e que acha· 
va•ae até collocado na categoria de 
prof'ea10r v italicio. 

Nesta eapeCie s&o numer089! os abu· 
soa do 1101110 governo e é de um facto 
identioo que ora vou occupar-me. 

R116ro-me a um 'llovo act.l da admi· 
nistn.cjio, atteotatorio da lei, remo· 
vebdo 'diicr iciooariameo&e o professor 
Roqúe da·Silva MagalhLI, da paro-
chia do Carmo da Chriatioa para a pa· 
rocbia de S. Sébastilo·da Pedra Bran· 
ca, do iDeamo município. 

Sr. presidente, em primeiro lugar 
resalta ·a illegalidade .. do ·acto, desde 
que eu aftlrino o consta de documen· 
to1 offioiaM que este pi'ofes110r exer· 
cia o seu emprego ha mais de 5 ao• 
nós, o que dava-lhe direito .á vitali· 
ciedade, nos termos do regulamento o. 
84. 

O Sr. H . Sales:- NAo é rado. 
O Sr. X . da Veiga:-0 art. 73 des-

te regulamento dispõe o segoio.te (lê). 
Nenhum destes requisitos do rego-

lamento foi observado. O acto 6 maoi· 
featameoto illegal. 

O Sr. H. Sales:- Maa elle nlo perdeo 
a cadeira e a vitaliciedade nao impor-
ta inamobilidade. 

O Sr. Toct~ntins:-Importa. 
O Sr. H . Sales:- Nilo importa, nem 

para os magistrados. 
O Sr. M. Fulgencio:-o professor 

lllo pode Sllr removido, senão a pedido 
oa por deliberaçlodo conselho director. • 

O Sr. X. da Yeiga:- 0 art. 82 com· 
pleta o pensamento do legislador 8'la· 
rado no art 73. Diz elle em sua 2. • 
parte (lé). 

Desde que, Sn., se deo a remoçlo 
de um profeasor vitalício, garantido 
}l!llO regulamento vigente, nilo se tendo 

.~rvado o preceito estatuído neata 
ngunda parte. do art. que acabo de ler, 
e·lilaoifesto que a admioistraçilo com· 
mett.eu uma infracçlo de lei. (Apoia· 
do$ da miROria ). . 

Contestar isto, Srs., e nlo só im· 
proprio de argumentadores cooscieo• ·. 
ciosos e imparctaes, como acoraçoar a 
rel'rodueçlo 4estea abusos, diante dos 

q~~'s nllo ~ g•l'aotia algqma para o 
magistério p~:~lílleo hà proridéia, em 
êoo\ftiuo ·sobr~lto pelo· de;d\lm com 

~ que Ó.gótérno ollía seut diteilos. . 
O ~r. S. 'Ferras: ..... E olo ha ga-

rànti& para ·a instrueç!o, quando vem-
se defender pf9fel!sores com este, que 
li lo éumpl'lt · 84uls de(ei'ês. · · 

O Sr. Severiàno de 'Resef\de:-Nio 
ha g~t;a~~la quando se pratl.çio actos 
ilesta ordeln, · 

O Sr: .v. Fulgeneio:-Cotno o no-
mear'llo' f' 

O· S ... S. Fer7'az:- Isso é 111: com o 
governo cooservado't. · o $r. ·x. aa Yef9a!~Peç0 ' 1icelôça A 

·cáaa pata reiljloOder )ao llaloroso ~arte 
do nobre dll~oC.do, n11> côm a tillnha 
autoridade, ~Úe 'nac!a ê, IÍio com a 
minha 'pa1avl'll de àbooo ao honrado 
professor Roque de· Maga.lhles, mas 
com um documento o'f!clâl, 8rn:àdo por 
ú!n !udcoióoario de no·me4Çio do go-
verno liberar e que por esto é conser· 
vado em seu cargo, o lnspector do c~r
culo lLtterario a cuja circom.acripçlo 
pertence o profeseor de que se trata. 

O Sr. S. Ferraz:- Vamos a ver esse 
documento. 

O Sr. X. da Yeiga:-o inspector do 
círculo litterario, attestando sobre uma 
petiçlo do professor, di: o seguinte (U). 

c Joaquim José Braneó, capitllo da 
1. • companhta do bablhlo n. 40 da 
provincia, iospector do 39.• 'circulo lit-
terario etc. 

Respondo aos pontos da petiçllo supra 
o seguinte ~ 

Ao l. •-Conheço o supplicante ha 
aonos ; sei que goza de estima e ami· 
sade com quasi todos os habitantes do 
lugar. 

Ao 2.•-Tem o supplicante em sua 
escola o numero mais que sufficiente 
com frequencia. 

Ao 3.•-E' o supplicante cumpri· 
dor de seus deveres, tanto que oa alum· 
noa de aqa escola mos trio adiantamento. . . 

Ao 4. •- E' o ~upplicaote respeitador, 
tratando com urbanidade seus supe· 
riores. 

Ao 5. •-si.m, tem o supplic.ante mo• 
ralidade e bons costumes. 

Ao 6. •..:..Me parece ser de toda a 
justiça que seja o aupplicante reinte-
grado na cadetra de que foi removido, 
visto nllo ter pedido essa remoçAo e 
nem dado motivo para isso. 

Sendo verdadeira e9ta minha infnr· 
maÇjlo, juro se preciso for. 

Chriatiba, 20 de Julho de 1882. · 
O inapector.--Joa~wimJosê Branco. 



(Sogue-ae o reconhecimento da firma 
por tabelliâo). 

O Sr. S. Ferra::--Eu creio que 
existo uma reprosentaçdo, assignada 
pelo mesmo individuo, contraria a esse 
professor . 

O Sr. X. da Veiga:-V. Exc. cr~. 
nllo nffirma ; eu aqui affirmo e provo. 
(Muito bem ) Está este attestado de-
vidnrnente firmado pelo inspector do 
39.• circulo litte1ario, Sr. capitão Joa-
quim José Branco. Tra.z a firma reco-
nhecida. 

O Sr. S. Fen·az:-Està despeitado, . 
110r isso deu esse attostado. 

O S1•.X. da Veiga:- 0 desp'3ito deste 
inspector, a que se refere o nobre de-
putado, digno representante do 11.• 
distrícto, parece-me um despeito con-
tagioso, pois contaminou a cidadaos 
importantes da freguezia do Car mo, 
que assignarào em fuor deste profes--
sor, garantindo sua idoneidade e zelo 
no cumprimento de suu obrigações, 
urna representaçào,quo tonho em maos. 

O Sr. S. Fe1·raz:- E' bom ler os 
nomes. Eu tambem tenho repre.~entação 
em sent ido contrariv, assignada pelos 
chefes conservadores da localidade. 

O St·. X. da Veiga: - Veja a casa a 
differença entre meu procedimento e o 
do nobre deputado. 

Eu apresento um attostado hon!o· 
s!ssuno. positivo e cone! udente, do lD· 
spector do 39.• circulo littorario, que é 
autoridade official para se pronunciar 
na quosta:o ; e o nobre deputado, para 
o invalidar, attribue o attestado u des-
peito ; refiro-me a outro documento 
que tenho em mãos, documento nllo 
monos signi6cat1vo, uma representa-
ç!O Jo povo, cuja leitura omitto por 
brevidade ... 

O Sr. S. Ferra.::- E' bom ler. 
O Sr. X. da Veiga:,- Fica ã disposi-

çno de V. Exc .... e o nobre deputado 
replica, dizend.o que poderà, por sua 
Vllz, aprosoular repr~ent.:lçao ~e ou-
tros cidad:tos em sentido contra n o I 
A~rmo a illogallidade que . i~crepo, 

reproduzindo o texto da le1 v1olada; 
prov~ com atlestado do inspector do 
c irculo o com um manifesto de muitos 
cidadito~ respeitaveis a aptidão, hones-
tidade, zelo e serviços do professor per· 
seguido. A' nada Ae atteude!. .. 

Deste modo, Srs., torna-se impossi· 
vel argumentar. (Jlpoiados). 

Nilo declamo: provo a iUegalidade 
do aclo; provo que este causou m.! im-
pressa:o na l?cali~ade, quo pae~ de fa· 
JDilia respe1tave1s pedem a re1ntegra-

ÇIIO do proCessar na crvloira que occu • 
pnva; provo que o inspector do circulo 
litlorario, insuspeito, r:orquo ó um de-
legado dn ndminlslraçllo, a ttestn todas 
os allegnçõe~ do professor e reclama 
a sua reíntograçllu; o uo em.tanto o 
nobre deputado allega, e allega sim· 
plesmonte, que edas rasões nllo bastlio, 
nllo procedem ! (Apoiados da minoria). 

O Sr. S. Ferra.=:-Hei de provai-o 
a V. Exc. 

O Sr. X. da Veiga:-Sr~ .• estas 
questões do remoções acintosss e arbi-
trarias dn professores publicos silo maia 
gr.tves do que à primeira vista se nos 
afigurao. 

P equenos e obscuros funccionarios, 
eUcs têm direitos tão respeitavois como 
aquelles que occupâo na hierarchia so-
cial as mais ai tas posições. 

O St•. S. Fen·ar.-Sem duvida. 
O S1·. X. da Veiga:-Quando ve-

mos um obscuro empregado, um funccio-
nario humilde, perseguido e perseguida 
tambom na pessoa deite a família, que 
sustenta com seu trabalho quotidiano; 
quando vemos conculcados os direitos 
desses desprotegidos preceptores da 
nossa infancia, todos nós devomos es-
posar sua causa, porque na pessoa 
d'elles todos nós somos ameaçados em 
nossos direitos .... 

O Sr. S. Fermz:-Devemos tambom 
esposar a causa da instr ucçao publica. 

O Sr. X. da Veiga .. .. a solidarieda-
de moral deve Jiga1· o inspirl\r à todos 
a censorn o a resistoncía. Manter o ~i
lencio ante taes abu~c.s importaria sa • 
cri6car aquella fecunda solidar:edade, 
sem a qual prevaleeerllo na sociedade 
nlo os principio~ invariaveis do direito, 
na o as normas geraes que denvmina-
mos leis, mas os caprichos e os odios 
dos poderosos. A sociedade tornar-se-
ha presa do arbítrio, do despotismo e 
da nnarchia, com todo o seu sequito de 
perseguições e de horrores. (Muito 
bem). 

O grande apostolo do progresso, P ol-
letan, drz: a autoridade não ó autori-
dade, senllo porque é a nossos olhos 
como a representação armada da justi-
ça: ell11 é respeitad11, não por ser arma-
da, mns 11or !e r j usfa. 

E applicarei este conceito ao illustre 
prOllidouto da proviucia, dizendo que t\ 
elle ro. poitavel, nllo porque tem nas 
mttos 11mpla somma de poderes, não 
porque dispõe dos vastos recursos- for· 
ça, dinheiro, agentes numerosos etc.-. 
quo a lei confiou-lhe p:~rn o bem geral; 
mas por achar-se investido da gran-
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de mi~sllo do tl:stribuir justiça recta e 
inftexivel, de amparar direitos o de 
impulsionar o progresso sociaL 

O governo é •·espoitavel, Srs., quan-
do usa da9 multiplas faculdades, dos 
poderosos meios de acçilo que lhe sl!o 
conferidos pela lei, n!Io em bem de al-
guns, mas ~6 e exclusivamente no inte-
resso publico, escudando-se na con6an-
ça e no amor de todos, garantindo a 
grandes e a pequenos, a correligiona-
rio~ e a adversarios, o direito que à to-
dos pertence•·· (!lpoiados). 

Sem isso, Sr . prea:deote, nós não po-
deremos constituir uma sociedade re-
gularmente organisada, nllo seremos 
jamais um paiz constitucionalmente re-
gido, mas agrupações de indivíduos 
dominados por paixões, \!mas que ani-
mam os vencedores o outras quo deses-
peram os vencidos. (Mteito bem). 

Srs., a situação liberal tem-se assi-
goalado, como a imprensa e a tribuna o 
provam assaz, pelo desrespeito lt lei 
(não apoiados da maioria), pelo menos-
cabo dos direito., indivíduaos. (Não 
apoiados; apoiados da minoria). 

Mas, quando este desrespeito á lei, 
quando este menoscabo d<ls direitos in-
dividu.aes exercem sua triste e cor-
r uptora actividade na esphera onde o 
espírito partidario jamais devia pene-
trar, os cla:nores sociaes se exaltam, as 
tristezas invadem as almas de todos O> 
bons cidad!los. 

Vem o desalento pouco a pouco es-
magar crenças e aspirações, que o pa-
trio tismo gerara. 

Som garantias para o. direito, todo o 
progresso é falso, toda a civilísação 
uma mentira e este reg1men represen-
tativo consliiucional uma fantasmago· 
ria apparntosa e indigna. 

Sr. pr esidente, oulr'ora, em uma si-
tuação em que lambem goveroavão os 
chamados liberaes do nosso paiz e 
igualmente a proposito de iustrucção 
publica, um illustre brasileiro,que in-
felizmente dorme ja o ultimo som no, o 
conselheiro Francisco do Sales T. Ho-
mem, escreveu estas oloquentes pala-
vras: 

c Cada dia que passa recei'nmos se-
riamente ler nas gazetas que, po1· mao~ 
dado da sabia e liberal administração 
que nos rege, o fogo fOra atendo nos 
estabelecimentos consagrados no pro-
gresso da intell lgencia e da civilisaçllo! 

c Ao menos, haveria nisso o mcrito 
de um ~ystema rle trevas logicamente 
combinado, e a imagem daquellas dt>s -

ordens perfeita, que os antigos estam• 
param no semblante das furias ». 

Srs., não defendamos nem attenuc-
mos sequer estes desvios da adminis-
trnÇão; censuremol-a com altivez e dig-
nidade para que e11a bem se compene-
tre da sua al ta missão e saiba fazer 
justiça aos grandes o aos pequenos, aos 
humildes, como áquelles que acham-se 
cullocados em posição elevada na esca-
la soctal. (Apoiados) . 

Sem esta a ttitu,le. que o prllprio dc-
' 'er nos impuo, noMos esforços serão 
irnproficuos para o bom publico; nada 
conseguiremos para o futuro de nossa 
província; em pura perda deliberare-
mos nesta casa, porque a lei será letra 
morta e a e~tatua da just•ça, constan-
temente velada,tornar-se-ha objecto de 
irrri~ã.o, senão de execração publica. 
(.l/uilo bem; mteito bem). 

- -
SEss.\o no I .• DE S&T&)IBRO DE 1882. 

O 8 •·· Xnvie •• d a V e i g aa-
Sr. pres:donte, serei bre,•e na funda~ 
mentação das indicações, á cuja leitura 
vou proceder. (U). 

Srs:, o nosn dever, como represen-
tantes ela província, não nos torna adís-
trictos unicamente à decretação da-
quellas medidas que são c::r.clusi.: 
vamente da competencia das assem• 
bleas provinciaes; podemos e devemos, 
em certas e determinadas circumstan-
cias, levar ao conhecimento dos altos 
poderes do Estado flS votos e aspira-
ções da província que representamos 
solicitando as medidas conducentes ~ 
atlcnder os r eclamos socines (muito 
bem), que cada dia mais se accen-
tuam (apoiados). 

Um de~ses reclamos,Sr. presidente, ó 
sem du v1da a da · creação de caixas 
ecCinom.icas em nossa J.orovincia, grande 
bcne6c10 de que gozam os paizes adian-
ta~os. ~m . civilisação, e .do qual atê 
hoje !nlel1zmente està pnvada a quasi 
total1dadu da no~os com provinciAnos. 

Até poucos annos atraz só exb tia 
em nosso paiz uma caixa economica 
oft1cial, estabelecida na capital do im· 
perio. 

Depois, por iniciativa individual, 
foram estabeleciflas •uais alguma~, não 
s6 alli, .como em di versas capi taes de 
prOVIDCHI. 

Entre os estabelecimentos dos ta cla~
se, cumpre mencionar a caixa tcouu-
mica de. ta capital, uma das mais anti~ 
gas do paiz, pois data de 1839 . 

• 



h:JO lSi<l, pot· neto do então minis -
t ro da ft~zonda, o bonornor i to e glorioso 
Visconde tio Rio Branco, (apoiados) .... 

Vozes:-IJJ saudosa rnemoria. 
O S1·. X. da Veiga.... f .i decretado 

o est~:~baloci manto do uma caixa eco-
no mica na capita l de cada uma das 
pr•>vincias , e permiltida a creaç1\0 de 
outras nas cidades e vil las mais flores-
cente3 do imperio. 

Infellzmeote, deste beneficio s.í se 
têm aproveitado alguns municípios da 
província do Rio do Janeiro. Em nossa 
província a mais populosa do imperio, 
não ha município algum ~ue goze 
deste beneficio. E h a, :ir. presidente, 
um motivo, que apparentemento ju~ti
llca este esquecimento do go\'erno; é 
forçoso reconhecei-o. 

Esse mo ti v o eu vou expor ã casa, 
lendo o estado em que se acham as 
caixas econornicas fundadas nas capi-
taes das províncias. 

São l(} as províncias que as possuem, 
segundo um documento annexo 30 r e-
latorio apresentado às camnras pelo 
ex-ministro da fuzonda, conselheiro 
Sarai\•a. 

A caixa do Pará recebeu em depo-
sito no anuo de 1880 nada monos de 
6Z8:818$000i a da Bahia 476:117$000; 
n do R!o Ornnde do Sul 440:731)$919; 
4 do S. Paulo 331 :588$00::li a do Per-
nambuco 278:974$600i a do Maranhao 
243:676t000; a do Ce:u'A 180:443$000; 
a de Matto Grosso 103:5::l0$600; a de 
Goyaz 08:6 17$400; a do Esp1r 1to Santo 
77:405$000; a do Amasonns reis 
75:930$800; a do Paranã 73:92õ$000; 
a de S. Catharine. 57:65<!$000; 4 de 
Alagoas 42:001$800; e a de Minas Ge-
raes recebeu apenas como deposito, no 
decurso do anuo de 1880, a mesqui-
nha somma de 28:391$000. 

Parece que o Sr. ministro da fazen-
da, considerando este ·algarismo, verda-
dei ramente ridículo, e não se lembran-
do da exist oncia, nesta capital, de um 
esta belecimento semelhannte,fundado e 
mantido por iniciativa individual, jul-
gou quo ndo estava no esplrito dos 
mineiros a adopção des te melboramoo-
to, que nllo era ello reclamado, por 
i!so quo a cai :ta economica ufficlalmon-
tu e~ tahelecida na capital tinha produ-
zido esto triste resultado. 

A assemblea, representando à S. 
Exc acerca da necos$idade da creação 
de caixas economicas manicipaes, con-
forme o que se podo na indicaçll.o que 
li , dever:\ tornar salíente ao nobre 
ministro da fazenda, que a iosígnifl· 

cancia dos depositos foitos e oxistontos 
no. caixa ccouomica ufficinl do Ouro 
Preto resulta ria concurrencia que a 
ella faz um outro estabelecimento do 
origóm particular, que Cuncciona ~a 
•na•s de 40 atlnos, o t:ujos croditos 
so acham petfeltamonto estab'elecldos 
(apoiados), sondo act ualmente seu fun-
do ja superior ã quantia de quatro 
mil co h tos de (eis. 

Demons trada 'esta verdade pelos fac-
tos, e u estun ce rto que o Sr. ministro 
dn fazenda ndo diJI Xllri do attender l\os 
reclamos que lhe dirigirmos,. v}sto quu 
desappareco a ràs!!o á ppa rElnle ã quo 
alludi. (Apoiado~). 

Sra., em todos os puízes, como di&~e 
a priucipio, onde a cinlisação tem-se 
nd•antado, as caixas economicas são 
instituições da que o povo ja nlto pode 
presci!ld lr. 

O S1·. G. Pemw: - Süo t!o necessa-
rias, como as escolas. 

O Sr. X. da Veiga:-DJz muito 
bem o nobre deputadoi slie tão ue-
ccssar ias, como as escolas, porque, se 
nas escolas ministra-se o ensinp intel-
lectual, indispensavel para que o ho-
mem se dirija n.a vida, e ma is indl8-
peusavel ainda nos pa izes regidos pe-
las normas representativas, as caixas 
oconomicas dllo à população .o ensino 
pmt1co nas reg_ras da ectmomia do-
mestica (apoiados), inoculam habites 
do sobriedade, cream obices,e emba~a
ços á acçlto corruptol'a do vicio, l.labi-
tuno pouco a pouco a populaçau no 
mecanismo da.s instituições soc1aes, a 
tornão interessad.a no bom andamen to 
dos negocies pnblicos; na flscalisaçlto 
indíspensatel e inst ruetiva par11 que 
esses estnbolecimentos produzam as 
vautagens que da sua c reaçao se devem 
esperar; slo verdadeiras escolas de 
moral prntica em acçllo. 

Nas cidades mais prosperas da Eu· 
ropa, o desenvolvimento das cail:as 
economicas ó como que um t bermome.-
tro dos bons costumes, da tendencia 
da população para os habi tas de pre-
videncín, poi ~ que o fim prlnc•pal 
desto,; institutos ó o formar peculios 
que garantAn ãs fam11ias o futuro. 

Dabi, comprebende V. Exc. , re~ul
lão grande~ beneficios não só para o in-
dlvuluo, como para a sociedade 0111 ge-
rul. (Apoiados). 

As estnLisLicas.da Europa demonstrão 
quo são r aros os.indlVlduos recolhidos 
lu prisões, que ~ossul\o cadernetas das 
caixas economicas. 

Se os povos, pelos habitas de aceno; 
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mia, toroilo·se maia moralisados, pelo 
bem·e~tar, que da mesma economia re-
sulta, YIO, pouco a pouco, se interes· 
sando para q11u a ordom social n4u seja 
at>pla~~. p',ra que a loi seja Nspeitada, 
em 8m, 1 para que os boua costumes se 
dUf'undlo e cada vez mais dominem n.a 
sociedade. (Apoaàdos). 

Tenho em miO~ uma estatistica, ver· 
dadeiramente admiravel, do estado das 
cal:u.s economicas dos paizes mais adi· 
antac:iQS da Europa, u que falla mais 
alto do quequalq11er commeotario que 
se poua fazer a este respeito. 

Elerca de oitocentos mil contos de 
reis é o capital . representado pelos de-
positas das •caixa& economicas na In· 
glaterra. As.da França olferecem um 
algarlamo auperior a quinhentos mil 
oooc.oe. Na Allemanha, Uollanda, Aus· 
tria e Belgica é tambem avultadissimo 
o cap~tal aceumnlado pelas pequenas e 
constantes ecooomiaa do povo. 

Na Suissa o. resultado é, com pata ti· 
vamente â. sua pop'ulllçlo. alndn mais 
admiratel. Nos cantiJes de Genebra, 
Neurchatel, :Zurich e de Vand os de· 
poel tantea •·de caixas economloas slo 
tantos; 4lUe aeu. numero esta na propor-
ç&o da 1 para 4 relaUvameote a todos os 
habitantes do paiz! 

Estes /.actos alo ej~uentes. Mas, se 
a .llnguage.m dos algarismos e o exem-
plo das nações mais adiantadas niO b~ 
Uo, aaja-me petJDiUido citar, entre 
multas opiniões autoriaadat, que podia 
rererlr, o juizo de um eacrlptor 'aba lisa-
do e economista distlncto, Malarce; que 
tem ae occupado accurad~Amente do as· 
aumpto. 

.A caixa economica, diz Malarce, fa· 
cUlta ao operaria pór em abrigo segu-
ro as economias que vae tirando de 
despezae diarias, âs vezee iouteis, e 
que alo um capital futuro com que 
Mtender âs necesaidades da velhice, 
da doença,da invalidez, accrescendo-a 
segurança do deposito; a fructificaçlo 
da oconomia, que vae dea~'arte produ-
zir dinheiro, cumo o produz o traba-
lho-e are~irada sempre garantida das 
eommas depositadas. Taea alo as qua• 
tro virtudes cardeaes das caixas eco-
nomicas. 

c Com estes beneficios econom icos e 
moraes, a catxa economica estimula o 
operaria a fazer eoonomias, Í$to é, a 
mantor sempte sua despeza abaixo da 
receita, a uma vida laboriosa bem or-
denada, sobria e regulada pelo pensa· 
monto de uma sensata providencia. 

c O operaria aprende assim a regular 
sua yida, ordenando a despeza, dispon-
do oa r~uraqs. 

c Nao é o sentimento egoista e cego 
du avarento, é, ao reve% disso, um 
sentimento elevadó.{~lar~ido e digno, 
que nasce do resr:ito de si mesmo e 
muilas vezes da dedicaçlo. E' o cida-
dãO quo quer supprir por si mesmo a 
sua existencia quando lnYalído, sem 
sobrecarregar a sociedade; é o traba-
lhadúr que aspira melhorar sua con-
diçlo pelo trabalho, pela ordem o pela 
virtude~ é o pae de famíl ia que se es· 
!orça por affecto, co in o por dever ,a as-
segurar e augmentar o bem-estar e in-
dependencia dà familia. 

c A ca.xa economic:a ajuda o opera· 
rio a ' evitar 'despetás luteis, desneces-
sarias e immoraé~; por mêio deUa. 
nAo salva o operaria sumente o sou di-
nheiro, salva-se a si pro_prio da des-
orde~, da embriague~, do JOgo 'e do que 
depolll costuma segutr-se-lhes da mi· 
serià, da ignomínia e ta lvez do ~rime. • 

Srs., si me fôra lictto accrescentar 
algumas palavras depois de referir o 
pensamento de autoridado tio illustrada 
e .competente,_ eu diria que com as 
catxas economtcas ganhlo todos: os de· 
rosttll.ntes, pelos numeruaos beneficios 
Ja asstgnalados; a ~ciod:tde, pelo des· 
envolvtmento da;s tdeas sans na vida 
econoinica e na vida moral de seus 
membros; e o Estado ou governo, por· 
que com a elevaÇão do nível morai do 
povo se facilita o desempenho do sua 
alta. mls$4o, porquanto, as caixas &eo· 
n'>mt~aa, tornando·se geralmente reser-
va tono das pequenas economias de mi-
lhares de famílias, lhe proporcionao 
recursos seguros, promptos o perma-
neut~s para attender a importantes 
servtços do paíz, e· porque com o des-
envolvimento e inveteraçllo dos habitos 
de economia e previdencia nas claases 
populares desce a escala do crime 
baixa a osta'tistica dos vícios e declio~ 
a acçlto corróaiva da miseria pubÜca 
em suas mult iplas e hediondas mani· 
festaÇõos. ( A~iados; muito bem). 

S~s., no relatorio do illustrado Sr. 
prestdente da província, S. Ex.c. acon-
se~ha-nos a creaçlo de caixas econo-
mtcas escolares. Esta medida na:o :se 
poderá levar a effetto, ou a sua exe-
cuçdo so tornará. vexatoria, di6cilíma, 
som o estabelecimento das caixas eco-
nomicns muóicipaes, porquanto, vasta 
como é, a nossa provincia, com oucleo~ 
de populaç«o disseminados, como fazo· 
rem-se remessas pontuaes e seguras lln!l 
pequenas economias deu alumnos para 
a caixa economica dejta capital, unica 
existente na província~ Sem a caix~ 
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e<:on<>míca municipal, que si rva de 
deposito commum ao3 particularer o 
ao mosmo tempo ás ocooomias dos ai um-
nus das escolas, a medida uconS'llhada 
pelo Sr presuleote d.o província oito 
pude absolutamente ser praticada. 

ll:' mata um motivo, a meu ver, que 
r ocommeoda a primeira iodicaçlto,que, 
com muitos collogas da maioria e da 
utiuoria, tenho a honra de offerecer 
â consideraçtto da casa. (Apoiados). 

A outra indlcaçao tarubem rel'ere -se 
a uma modtda de alta imporlaocia 
soc:al o politicn, importaocia politica, 
uo sent do mais generico, nobre e ele-
vado da palavra, o não no sen t ido par-
lidaria , de que nllo cogito e nem podo 
estar em meo esptr ito. 

Sr. presidente, a nossa província 
necessita do consoliJar o pre.iltgio d~t 
sua rcpresentaçllu provtncial. 

Esso prOJtigiu, forçoso é r2conbecer, 
tenhamo~ lodos a coragem de coni os-
sat- ' nesta tribuna, dlto e bom som, 
tom sotfrido muito. As as;erubleas pro-
vinciaes t llrn-se convertido corno que 
em chaocellaria do oxecutivv; as nos-
sas leis, por via do regra, ruto sito exe-
cutadas. 

Ainda hoolem, recebendo o rel ato-
r io do Sr. presidente da província, em 
um la:1co de vista. tive de verillcar 
com posar que ó tempo perdido es1e que 
gastamos aqui decretando leis , mesmo 
as maia importantes, como as d~ força 
publica o de orçamento provtoctal, 
porque o oxoeutivo lõ\7. o que lhe a praz, 
domina tudo, tudo a vaS3aila o gover-
na sem contraste o noseu paiz! 1 ... 

Consta do relatorto 11 de outros a c-
tos ofllciaos que, nilo em vlr~udo do 
dispos ições legis~ativas , m~s. unica-
mente por arbttrto da admtntstraçilo, 
forno realisado! numerosos actos olli· 
ciaes cuja execução importa o d tspen-
flio d'e ceulenas de contos de rei3 

E ste mal carece de reme<h., o re-
roedio urgente. 

As:igualo a intervençélo indebtta .e 
criminosa da administraç!o em altn· 
buiçõcs que sllo ex.clusiv~m~to nossas, 
mas a j ustiça o a tmpnrctabdade DltiD· 
dito confessar que parte da culpa deste 
lamenta vol o vergonhoso estado do 
cousas portence tambem á assemblea 
prtlviucinl. 

A tls~emblen legi~la frequóntemertle 
sem a precisa rellexllo, se~ a ~autela 
necessaria para que suas l ets seJam ob-
servadas r igorosamente pelo governo 
da província. E' a~sim, Srs., que, mes-
mo e•n materia orçamental, todos os 

annos a a~semblea adepta um orça men-
to do receita e despeza e a par deste 
um out ro somen te de dospeza, sem, en-
tretanto, proporcionar seriamente os 
meios necessarios para a execuQitO das 
leis! N:Io é isto am verdadeir11 nbJurtlo~ 
Est.e p rurtdo de legis lar, sem ter pro-
seotell de continuo o estado real · da 
província, suas ci rcomstanclas 6nancei-
r9:s ~ economlcas, nllo prejudtcil. o opre. 
~tr gto e força moral desta •casai Paro-
co cousn ineontestavel. 

Por outro lado, a ausoncin de uma 
segunda carnara, que julgue das q ues-
tõus,. ern o calor que ~llas em priuoipío 
nll11 raro d~spertao, transviando mut· 
tas vezes até os· espirit03 esclarecido's e 
pensadores, aggre.va este estado de 
coosas, que urge aUender o re mediar. 

D'nqut, Srs., o ela,torio inconveni-
ente à acção administrat iva, cuja ten-
dencia inva~ora em todos os tempos tem 
sido reconhecida e ultimamente mais se 
tom accentuado. (Muito bem da mi-
noria). 

Para obviar esse grande mal, quo nao 
s~r·t\ . factl negar, fllra utilíssimo 11. pro-
vrocra um ou tro ramo de poder legis-
lativo provincial, que represente a cal-
ma, que represente o exame ac~urndo 
dos negocio~ que aqui se trat.flo.... • 

O S1· • .D1•remond dt\ um aparto. 
C Sr. X. da Veiga .... que, na pbra-

se do nobre deputado que me inte rrom-
pe Cl'm seus apartes, modere o impoto 
d11 assemblea provincial. 

Alem disso, a assemblea pt·o• incial 
tem contra d um outro mal; ó a escas-
st'z do tempo da legislatura , o que pr e -
crptta-lhe muitas vezes as doltberaçõos. 
Acct·osce ainda outra circumstnncin: o 
por iodo limitadissimo do manda tó. 

Por via do regra, no primei ro anno 
do biennio, o membro da nssembloa 
provincial esta dominado de todas as 
tllusO'e5 da íno1tperíencia, de todos os 
sonhos da phantasia; no segundo nono. 
quando ja se tem adiantado um pouco 
no meneio Jo3 negocies publicos, quan-
do, melhor av isado, pode f:tzor alguma 
cousa em bem da província, seu man-
to está a exptrar, e elle desde logo re-
conhece enfraquecida a proprla acção 
nesta casa. 

Renova•se o pessoal; temos, pol' con-
seguinte, a r eproducçtto das • me~ ruas 
tentativas não amadureoidll" , ' faltnndo 
quasi lodos os elementos paru a deoro-
lnçllo de medidas que pos:lll'o pFoduzir 
resultados convenientes á t oausa pu• 
bl ica. • 

Carecemos, Srs., em bem do futuro 



mineiro,que nos devo preoccupar a to-
dos solicitar do poder competente a 
cre~çllo de uma 2. • camara. J!:sta idea 
Dllo pertence a nenhuma escola polilíca; 
publicistaa de um e outr.J credo acon· 
selham e advogam·n'a. 

Na OICOla liberal aqui estA o illus-
trado Sr. T. Bastos, uma notabilidade 
tio cedo arrebatada a no$SO paiz (apoia· 
dos), brasileiro illustre, cuja morte pre• 
matura todos devemos lamentar (apoia· 
dos), que a~sim se exprime. ( U). 

Por sua vez, o nllo menos illustrado 
cidadllo e abalisado .jurisconsulto, d6 
saudosa memoria, Sr. M. de Silo Vicen· 
te, estadista provecto e mestre respei • 
tado de direito constitucional, no~ diz 
nos seus commentarios A constituiçllo 
política do imperio o seguinte. (Lê). 

Escudado, Sr. presidente, na opini!lo 
abalisada de taes autoridades. reconbe-
Cilndo que esta a~piraçllo ?stá. nos v~tos 
de ambos oa par:1dos (apaiados),por •s~o 
que d'ahi todos aguardao a aatisfaçllo 
de uma verdadeira necessidade publica, 
eu espero que a asaámblea provincial 
adoptará. a minha indicaçllo e espero 
tambem que o poder legislativo decre· 
tarâ a medida quedelle vamos solicitar. 

O Sr. Menelio:-Esta esperança é 
que eu nllo tenho. 

O Sr. X. da Veiga:-~e em tlieoria, 
como acabo de demoustrar com as au· 
toridades que c i te i, a creaçlio do sena-
do provincinl torna-se de manifesta 
convenieocia para muitas da$ proviu· 
cias do imperio, com referencia A pr.!· 
vincia de Minas essa conveoiencia cres· 
ce de ponto, tornando-se verdadeira e 
imperiosa necessidad~. 

Com uma só camara, bicnnal e ad-
atricta ao curto período que para suas 
sessões marcou o actn addicional, pe· 
riodo que, nas maiores prorogações, 
nunca attingio a tres mezes, é claro 
que nlio se poderá. devidamente atten-
der e estudar, com a reflexao precisa, 
o~ variádos e complexos reclamos que 
de todos os pontos de tão vasta e popu-
lo~a província surge.m. 

O ::it·. H. Sales:-Apoiado. 
O Sr. X. da Veiga:-As questões 

interesnntissimas que se prendem ao 
desenvolvim4)1)to e progresso das loca• 
!idades e aos interesses muoicipaes, re· 
presentados nft.'propostas das camarus 
respectivas, passllo aqui, por vill de 
regra, sem o exame e estudo nacessa· 
rios, por Isso que nlo podemos fazer 
milagres (~iados), nllo podemos nos 
~tip\~;. discutimos quasi sem· 
·pre apen~!l:~ questõa$ mais geraes. 

De semelhante agglomeraçl!o de tra-
ba.lhos e questões, resulta a impossibi· 
!idade do estudo preciso de todas ellas 
e é por isso que a assemblea torna-se 
cumplice inconsciente de muitas irre· 
gularidades, até de crimes .... 

O Sr. li. Sales:-Mao grado seu. 
O Sr. X. da Veiga ... qua se com· 

mettem por abi em relaçllo á.s camaras 
m unici paes. 

A creaçllo de uma segunda camara 
virá, eu o espero, attenuar ao menos o 
mal q~e todo3 sentimos e deploramos. 

R.epresentemas, pois, Srs, aos altos 
poderes do Estado acerca desta neces-
sidade urgente. 

Se formos attendidos, teremos pre· 
atado um relevante serviço à província 
(apoiados); se, porem,os poderes geraes 
do Estado contio uarem, como infeliz-
mente tem acontecido, a considerar as 
pro'l'incias unicamente como mataria 
tríbutavel ...... 

O Sr. H. Sales:- Muito bem. 
O St•. X. da Veiga .... a culpa serA 

delles, nós teromos desempenhado nosso 
dev~r (muito bem). Esse dever nos 
leva a dirigir ao parlamento geral 
est:l manifestação. Desattendidos hoje, 
se o formo~. voltaremos amanhã, in-
sistiremo1, insistiremos sempre, Srs., 
até que sejao satisfeitos os votos da 
assemblea provincial de Minas. Da-
ro•uos assim um exemplo de que, no 
meio da indifferença, da apathia e do 
abatimento, que vão por toda parte es-
tagnando as fontes da vida nacional, o 
coração patriotico dos mineiros não ~a 
paralisa (apoiados), nem arrefece nosso 
empenho pelo progresso desta gro1nde 
provinci.a, nem a dedicação nossa em 
bem do povo sofl're intermittencia. 
(Apoiados). 

Srs., o aspecto contristador que a 
nossa querida e bella, mas desventu-
rada província ofl'erece nao deve ser 
motivo para desanimar-nos; ao contra-
rio, cumpre haurir no proprio mal o 
alento para novos tentamens, nos con-
gregando todo.s em patriotico esforço, 
afim de que, ergu.ido o espírito publico 
do abatimento e descrença que o proJs-
trio, a patria mineira imponha·Stl á at-
tençllo dos altos poderes do Estado, que 
para ella têm sido tao a var·os de seus 
favores. 

Unidos nesse nobilíssimo empenho, 
poderemos proporcionar aos nossos 
comprovinciano~ um futuro mais feli7. 
do que este triste e melaocolico l'•·u· 
sente, (Muito bem; muito bem). 

O Sr. }[, Sales:-V, E~c ~Çiba 
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de prestar um relevante serviçl) A 
nossa provincia. (Apoiadas). 

SBssxo DR ll DB OoTuono DB 1882. 
O 8r. Hen••lque 8ale ln-

Sr. presidente, mais cconomico do que 
o meu illustre amigo,que ioic:ou a dis- • 
cussJio do art. 2. • do projectQ de orça-
mentQ provincial, até porque me cabe 
maior parte de responsabilidade na 
elaboração desta lei o na demora de 
sua pas~agem, não aó farei economia 
do exordio, como S. Exc., ma3 ainda se-
rei sobrio no uso de commentarios poli-
ticos,de queS. Exc. foi verdadeiramen-
te prodigo, US()U com sumptuosa profll· 
s!lo, nttonta a materia sujeita e a re-
stricçAo do debate. 

Assim, Sr. presidente, vou tomar em 
C)nsideraçAo as emenc!as apreséntadas 
pulo nobre deputado e pelos seus illus-
tres companheiros de bancada, e decla-
rar quaes as que estilo no caso de ser 
nceitas e quaes as que ollo me parecem 
nceitaveis, por tra1.erem prejuízo ao 
serviço publ.ico. 

Antes, porem, de entrar nesta apre-
ciação, pOÇQ permis3Ao a V. Exc. para 
fazer uma observação. 

O illustre deputado mostrou-se hon-
tarn que•xoM> da 1. • com missão de fa-
zenda, por nilo ter vindo immediamen-
te responder o bem elaborado discurso 
com que S. Exc. na sessilo do anto·hou-
tem nns prendeu a attençllo. O nobre 
deputado nllo tem rasilo. 

S. Exc. deve estar certo de que nllo 
ha da parte da commisslo absoluta-
mente proposito do desattender as ob-
servações feitas pela illustro opposiçAo, 
de monospresar as pessoas do seus mem-
bros; ao contrario, tem e lia sido soli-
cita o sol-o-ba sempre em prestar todas 
o q uaesq uor mformaçüjls o esclareci· 
montos quo forem nigiítos e fará todas 
us declarações quo j ulgar nece~ria:' 
a boa marcha e discussllo do pro,tccto 
deor~.amento. . 

Nilo vim :\ tr ibuna logo em sogwda 
ao brilhante discurso do nobre deputa-
do, por economia do tempo, porque .s. 
Exc. comprehende quo se Cessemos diS· 
cut ir 'soparadamonte, uma a uma, todas 
as emendas offorecidas ao projecto de 
orçamento, levaríamos a presente sos-
llilo até Dezembro. 

Por isso, pedi ã nobre opposição que 
me declarasse so tomava como uma 
dosattenção por parto da com:oissao 
o nilo responder-lho incontinente e 
aguardar para em menor numero de 

vezes apreciar todas as omondG.S npre-. 
sentndas. 

Aguardei por algum tempo a resposta 
dos meus !Ilustrados collegas. Sr. presi-
dente, e, como SS. EExs. guardassem in-
teiro silencio, conclui d'ahl que o•o.lo-
varinm a mal este procedimento, o ois o 
motivo por'lue não acudi logo o reSpon-
der aos nobres deputados. 

O Sr. X . da rreiga : - Nosso silencio 
significava um certo constrangimento. 

O Sr. H. Sales :- Qualquer obsorva-
çilo, qualquer manifestação que partisse 
da bancada da nobre minoria contra o 
procedimento que qut>ria ter a commis-
silo, procedimento que, entretanto. me 
parecia correcto o tendente ao bom o 
regular andamento de nossos trabalhos. 
quo VliJ por demais atrazados, seria suf-
Jtcíonto parn fazer-mo deixar esse pro-
posito, em quo estava, o vir â tribuna, 
ou ou qualquer outro do meus lllustra-
dos companhei ros. $8tlsfazer a SS. EExs. 

Feita esta observaçilo, Sr . presidente, 
somente como uma manifestaçAo de quo 
a íllustrada opposiçAo nlo podia acredi-
tar quo houvesse da nossa parto o desejo 
de ser menos attencíosos para com as 
pessoas de seus dignos membros sobre-
tudo do sou nobre o intelligenle leader· 
(apoiados) ... 

O Sr·. X. da Veiga :- Nilo apoiado, sou 
o ultimo desta bancada. {Nao apoiados 
geraes). 

O Sr. H. Sales ... entro na apreciaçlio 
das emendas offerecidas ao projec.to do 
orçamento. ao seu art. 2.•, pelo honrado 
deputado a quem acabo do dirigir-mo. 

A I. • emenda apresao ta da pelo meu 
nobre amigo refere-se A verba destinada 
para expediente da secretaria da assbm-
bloa. Esta verba, pelo projecto, é do 
700$000 ; S. Ex. reduz a 400$000, 

Sr. presidente, n!o faria questilo des-
ta reducção, quo é alias insignifican-
te, se nilo estivesse persuadido, pelas 
despeza~ feitas sob esta epigrapbe nos 
exercícios passados, que com menos de 
700$ é lmpossivol fazer-se o sorvl.ço do 
expediente da secretaria da aasemblea. 
'flvo o trabalho de cotejar var ias ta-
beiJas de semelhantes despezas, o veri-
fiquei que tem sido sempre a quantia 
gasta do 600$ a 700$. 

o S1·. X. da Veiga:- Nilo contesto quo 
tenha sido sempre gasta essa quantia; 
mas V. EJCc. devo estar convencido de 
que, se ror votada, em \'ez do 700$, a 
quantia de 7 ou 8 contos, ainda assim 
serA toda olla gasta. CApolaltos da O[Jpo-
slçdo). 

o S1·, U.Sales:- Quanto A 2.• emenda, 
isto é, a que se refer'l á reduCÇAo dn 
quantia con.signada para expediente da 
secretaria do governo, estou de accor-
do com o nobre deputado, acho que a 
verb& é um tanto exagerada e que po. 
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.a ao --
demo~ reduzil-a, como pede S . • EJ[c. , a 
1 :600$... . 

O Sr. x. ttu V~iqa:-Apolado, que é a 
verba do exercício vigent.e. 

o Sr. H . Sall1$ ••• q ue é a verba do ex-
ercício ylgent.e, é exaclo, e que eu acre-
di lo que, com alguma economia, ba de 
dar para o serviço. o·sr. x. aa Vetqa:- Multo bem. 

o Sr. H. Sales:- Quanto A reducçllo, 
pedida pelo nobre deputado, da verba 
destinada para o custeio do lyceo mi-
neiro, isto é, quanto á suppressâo que 
propõe dos fundos para as cadeiras de 
Jtv-, lano e allemll.o, nao posso absoluta-
mente convir, por que, como ja Oz vor 
na 1. • dlscussAo de~ te mesmo projecto, 
utendo que sll.o necessarlas essas duas 
cadeiras, que devemos todos nos esfor-
çar para que sejao alias !-I li mantidas. 

Acllo escusado, Srs., v1r encarecer 
de novo as vantagens do ensino dessas 
duas lioguas, a oeces~idade dessas duas 
cadeiras no lyceo mineiro (apoiados); 
Tir demonstrar á assemblea, que me· 
lhor do qne eu sa be, que na provín-
cia de Minas, uma da.s qur , relat iva-
mente á eua importancia, mais tllm 
sido desconsideradas no tocante á in· 
strucç!o publica por parte do Estado 
(apoiados). nao é muitu que procure-
mos da nossa parte , com d1spend1 o 
de dinheiro puramente provincial, ta-
vorecer a mocidade que destina-se ás 
carreiras litterarias, minist rando-lhe 
este beneficio. 

Ha tempos !oi creado o lyceo minei-ro, Sr. presidente, mais tarde suppri-
mido e de novo restabelecido, sem 
as duas cadeiras de allemtto e italiano. 

Em 1880, tendo eu ja um assento 
nesta assem bica, sendo um de seos mais 
obscuros membros (n4o apoiados ge-
t•aes) .... 

O Sr·. X. da Veiga: - Um dos mais 
distinctos. 

O Sr. H. Sales .... mas desejando fa-
zer algu.m ~eneftcio á minha província, 
na defi<llenc1a de r ecursos para mn1s, 
lembrei-me de apresentar um projecto, 
creando no lyceo mineiro duas ca-
deiras, uma do allem!lo o outra de ita-
l iano. 

E islo,Sr. presidente, nllo ~6 porque, 
pelo decreto de 19. ~e .Abril d~ 1B~9, 
creio eu, do então m1mstro do 101peno, 
Sr. L. de Carvalho, orao essas duas 
línguas cônsideradas necessarias para 
o curso preparatorio nos aspirantes à 
mat ricula nos cui'S03 superiores, como 
\ambem porque de h a muito que estou 
convencido da utilidade do seo estudo. 

Desde que fiz o meo curso prepa-
ratorio e ouraei as aulas super:ores 

da faculdade de direito, do Recife, 
convenci-me da . necesaidade do conhe-
cimento da~ línguas allemil e itullana 
para B'}Uelles que se destinAo a qual• 
quer carreira l ittera ria. 

O_ meu illustr!ldo amigo eoteode, Sr . 
pr es1dente, que se pode fazer aqui uma 
economia. E' uma economia de 3,840$., 
insignificante, relativamente,aos grao:les 
beneficios, ás grandes vantagens que 
colherao os moços, que Crequenttto o 
lyceu , da manutenção dessas duas cn-
doirall. 

As economias n!lo se devem fazer em 
detrimento ou com prejuízo de t!lo im-
por tanto serviço. 

O meu illustrado amigo invocou, 
como ar.gume~to, declarações de que se 
pretendta abr1r mao da exigeocia des -
s~s duns disciplinas co'!lo preparato-
riOs. 

Eu elevo observar á S. Exc. , primei-
ramente, quo até bojo apenas foi adiada 
o;sa exigenc•a, nao foram supprimidas 
as cadeiras; o decreto ainda permanece 
ex.igindo como cómplemento do cu•·s~ 
preparatorio o estudo de it.eliano e 
allemao. Foi adiada essa exigencia, Sr. 
presirlente, por uma circumstancia de 
momento, mesmo para se dar tempo aos 
examinandos de sé habilitarem para os 
respectivos exames. 

O Sr. X. da Veiga: - Esse decreto 
não vigora em muitas de suas disposi-
ções. 

O Sr. H. Sales:-Estou mostrando 
que a oxigencia desses preparator ios 
foi simplesmente adiada, por não haver 
abundanc1a de professores d'esaas lín-
guas; foi esta a rasttv do adiamento. 

O St·. Severiatw de Resende:- Mas 
V. Exc. comprehende que, supprimln-
do-se muitas cadeiras de latim e frnn-
cez e~ varias cidades da província, 
uão é JUStu que se vã crear as de itali-
ano e. allem.io no lyceu da capital, 
mater1a nova. 

· . O . S,·. ll. Sales:-Sr. presidente, 
1nfel1zmente é um dos motivos, eu o 
digo com posar, porque se deixa de vo-
tat• muitas medidas uteis e necessar1as 
na assemblea provincial de Mina~, e!sa 
queixa contra o que se despende na 
capital. 

A capital, Srs., é a capital. 
O Sr. M oretzsohn:- Apoiudo. 
O s,. H. Sales:-Sao iguaes os dl· 

re itos do lodos os mineiros; mas, por 
isso mesmo, devem todos desejar pos-
suir uma cap1tal digna de tal c-kgl)-
ria. (Apoiados). 

A capital, Srs. , o a principal cidadQ 



de uma província; p.~la capital se re· 
gula, se anUa do progresso o adian-
tamento das mala cidadds da p~vi11cia, 
pola capital se afere dos costumés de 
um poYo. · 

O Sr. M • .Fulgencio:- Mas nem 
por isaq deve se gastar supodloa:nente 
na capital. (Apoi4dos}. 

O Sr. H. Bales:-Mas em que é quil 
se gasta auperftuamenle ~ capital, f 

V·V. Excs. percorram as 011 tras pro~ 
Tinclaa, visitem as resp~tivas capltaes 
e nrlo que nlo ha· nenhuma à que se 
possa comparar a da nossa provincía, 
na falta de melhoramentos que attes· 
tem o nosso amor ao progresso; que a 
de Minas, relatinmente às nossas ren-
das e ao que gutlo as outras, alo 
consome nem a d.ecima parte da nossa 
rend11. 

O Sr. Moret.uohn:-Apoiado. 
O Sr. H. Sale.t:--81'. p,ea,idente, 

V. Exc. aabe que eu tambem óiO sou 
filho da capital, sou da matta; entre· 
tanto, nlo posso absolutamente querer 
prejudicar serviços indjs~nsa v eis, im· 
prescindiYeis aqui, impedi~ melhora· 
mentos de certa ordem e. natur~&a. aó 
porque nlo posso dotar com iguàes o 
torrlo onde nasci. 

O Sr. M. · .Fulgencia:- Ninguem 
quer prejudicar, mas alo se quer· luxo, 
sem dinheiro. 

O Sr. H . Salt.t:- Nós na:o podemos 
ter um curso de humanidades completo 
em todas aa cidades da província; se 
f0518 possinl, se os recu~s finan-
ceiros dessem margem para lSSO, eu 
votaria olo um lyceu em condições tio 
modestas, como é o da capital, mas um 
lyceu completo P.ara to~a~ ~ povoa-
ções, porque eu ~ou mme•ro, amo 
igualmente a todas as localidades da 
minha proTincia. 

Mas, se pelo facto de alo podermos 
ter igual estabelecimento em outras 
localidades, devemos supprimir o da 
capital, o que se SOfrU8 é que nlo po-
deremos fazer cousa alguma absolu-
'tamente, porque com a renda actual 
da proTiDcia é impossível a distribui-
çlo doa bene8cios com essa igualdade 
que se pretende. 

O Sr. MtMlio:-~llo conheço nem 
umt província do imperio que tenha, 
como a de Minas, tantos externatos o 
escolas normaes. 

O Sr. H . Salt.t:-Juatamente. Aio· 
da mvis, Sr. preaidj!nteí slo os fi~hos 
da capital os unicos que 10 aproveitaO 
dos melhoramentoe que se devllo fazer 
no trceu mineiro, slo os fil!los do 

Ouro Preto os. unicos que gozlo-deste 
bene8eld f . ~ · 

Nlo; ele todos 03 P.Qntos da provfnciA 
conYeYji!em para aqui mineiros, .I .que 
vêm aproveitar o eDSino que se aã no 
lyceu. (Apoiado oo Sr. ~orea.tohn). 

O Sr. M . Ftdgencio:-Mas Díngu'em 
està fallaodo eôntra o lyceu. • 

O Sr. H. Sales: - V. Exc. RIII'&CO 
que nlo ou viu o aparte do aeu colle-
ga resi:lente em.S: Joa:o d'E~-)loy. 

O Sr. M . FiUgéneio:~Es!f. se ,lul-
lando contra as càdei,ras d!~' ltal,iano e 
allemlo e nll<! c.ontra • o lyceu, · 

O Sr. Secerlano de Resende:- Bu dis-
se que, aupprlmindo-se .\!.rias cadeiras 
de latim e fraocez na provi nela, . ~r 
economiA, entretanto creio-se na capi-
tal duas cadailas de materias que nio 
Slo exigidas para a ,matrícula nóà cõr-
sos superiores. • 

O Sr. R. Sales:- v. Bxc., q11e tem 
acompanhado as discussões dllllta casa 
de 1880 para cà, deve ter conhecimento 
dos motiYos po~uê ae propoz a , sup-
presslo das cadeiras de latim e franc;ez; 
essa queitllo esta ePgotada, resultando 
delta ter Ocado provildo à evicfenqlil que 
eSSIUI cadeiras, de instrucçllo seounila-
rla tllm sprvido, salvo ráras excepçõea, 
apenas para sobrecarregarem os cotres 
publicos. 

O Sr. Severtano cte Rumcte:- N<o alo 
todas. 

O Sr. H. Sales- Conheci aulas de la-
tim em que flgoravao .como ma\'rlcu-
lados meninos de 7 a 8 annoe, que es-
tavlo aprendendo o a b c, para ie po-
der, assim, obter no fim do met um at.o 
testado que desse direito à percepçao 
dos vencimentos. 

O Sr. X. da Veiga: - Esso abuso está 
se dando. actualmente em relaçao aos 
externatos e escolas normaes. 

O S1·. M. Fulgencio:-lsso é · falta 
de inspec&«o e .tl.sCal ieaçllo. 

O Sr. H. Sales:- Voltando à ordém 
de censideraçõQs que fazia, em resposta 
a.o nobre deputado representante do 
14. • districto, quando fui interrompido 
pelo illustre representante do 6. • dis-
tricto, devo dizer à S. Exe. que ainda 
nao colhe a argumentaçllo com que pre-
tende justificar a suppresslo dessas 
duas cadeiras, tirada da nllo exigencia 
das respectivas disciplinas comu pre-
paratorios, porque nllo é o lyceo mi-
neiro um collegio de'preparatorios, tem 
elle uma organisaçllo especial, con8ti-
tue,em8m,um curso à semelhanQ& dos 
que ha na Bahia e no Roci!e. onde se' 
dA um ensino completo de humanidades. · 

Forllo estes os íotui~os dos l eg.i.alado-
r~ q.ue deoretarao a creaçllo do I r.ceo. 
m1ne1ro. 

-
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Portanto, ainda quando o estu4o de.'" O Sr. H. Saks: - Nio tenho pre-
sas duas llnguas nlõ foaso n.ecessarlo sente o regulamento, m111 ,me parece 
para a matricula nos cur10s sujlerillres, que a disposiçlo é iwperativa. 
nlo era ltsb motivo para supprimil·as O Sr. X. da Veiga.:-Oa que se t ive-
do lyceo mineiro. rem diatinguido no magieterio, e no .oo· 

Quanto u vantagens desse estudo, nhecimento dessa distincçlo é que eatâ 
~upponho que estamos todos de accor· a faculdade do governo. 
do, porque o nobre deputado foi o pri· O St•. Severia.no de Resende:- De-
meiro a declarar que o reputava nn· villo .eer os que contall!lem maia de 15 
tajoso. annos de bom serviço. 

O Sr. X. da Veiga:-Sem duvida; O Sr. H . Sa.les:- Mas eu devo aõlre-
todo o estudo é utilíssimo. ditar que o governo na obrigaçllo de 

O Sr. 'H . Sales:- Entretanto, ainda cumprir a lei nllo praticará abusos e, 
direi quê nós, que, a respeito de. in· portanto, nllo devemos, por infundada 
strueçllo publica. esta moa a{a~tados desconfiaoça,privar a classe dos profes-
quasi um aeculo das oaçGos mais adiao· sares publioos, que é uma das que mais 
tadas, devemos ir procurar modelos trabalhllo e ao meamo tempo é a 
na AllemauhA, n.a Austria e em outros menos remuoerada,de uma gratitlcaçllo 
paizes. insignificante, por bons e relevantes 

O St·. X . da Veiga:-Apoiado; mas serviços prestado• á provincia. 
é onde todos sabem ler e escrenr, que O Sr. X. da Veiga:- Para nttandor 
é a baae do ediflcio. a todus a verba é oscassiKSima. 

O Sr. H. Sales:- E' sabido que na O Sr. H . Sa.les:- N. 15. c Lyceu de 
Allemanba estud!o-ee línguas oom es- artes e officios do Serro. ,. 
mero; existem alli curso~ só e unica- A esta respeito, parece â ccm.miss!o 
mente de llnguas, o que nos deve con- que se pode fazer alguma reducçao no 
vencer da necessidade oo da vanta- sentido da emenda apresentada pelo 
gem desse' estudos, vistos o espírito nobre deputado. 
pratico daquelle povo e os progressos O Sr. Tocanlim:- Poisfaz mal nisso. 
que tem elle feito no tocante à in- (Risadas). 
strucçilo publica. O Sr. H. Sales:-Acho, Sr. prtsi· 

Nlo me referirei ma i•, Sr. presi· dente,. quo nas oondíções em que devo 
dente, ao grande subsidiu scientiflco aer ? lyceu do Serro, mesmo pelo eeu 
que nos fornecem a Allemaoha e a desüno e para se tornar uma instituiçllo 
ltalia, porque ja tive occasillo de la· util, pode ser custeado perfeitamente 
ael-o quando se tre.tou deste projecto com e. quantia pedida pelo nobre depu-
na 1.• discusslo. tado, 6:000$; por ill!lo declaro que a 

E. sendo assim, entendo que a com· cornmi.sallo aceita 88!la emenda. 
missllo nllo pode, nllo deve aceitar a Quanto à esoola agrícola de Piraci-
redueçllo proposta pelo nobre deputa- cava, declaro oom franqueza que nilo 
do a esta verba, que, acredito, a as· conheço bem a organtsaçâo desse esta-
aemblea conservará intacta. belecimento; o que soi a respeito foi 

Outra reducçlo proposta pelo nobre pelo que li no relatorio do seu digno 
deputado refere-se á verba do o. 12 director, que ê um cidadilo patriotiL e 
do§ 3.•, que diz respeito á grat itlca· muito dedicado ao serviço publi.:o. Me 
çao extraordinaria a professores. Tam· parece, mesmo, pela declaração que 
bem nllo acho rasllo para esta reduc- íaz elle, de que brevemente a esoola 
ç1o. nllo precisará. de subvençllo alguma, 

V. Ex c. sabe qne, segundo as nos- me parece, digo, que nllo seria talvez 
aas leis e regulamentos respectivos, do bom aviso fazer je. reducçllo na re-
os profes110res que têm certo tempo de spectiva verba ; sllo 8:000$ apenas e 
bons e effectivos serviços, prestados â que sllo empregados no custeio diario 
instrocç«o, adquirem direito a uma do estabelecimento e acquisiç<lo de ma-
gratificaçllo oorrespondente á 6.•, â c!"oas, apparelhos e. ferramentas pre-
5. • e á 4.• parta de seus vencimentos, ctsos para o seu sorvtço. 
gradativamente. Mu1tos dos actuaos O Sr. X. da Veign:-Ja está feita. 
professores ja percebem esta gratifi- essa acquisiçllo. 
caçao e é de crer que no domtnio da O Sr. H. Sales:-Ja disse que nlo 
lei que discutimos outros adquirio oonheço bem ..• 
igoaes direitos. O Sr. X. da Veiga:-Só rest.. 0 

O Sr. X. da Veiga:-A ooncessllo custeio, a manotançao. E nao tem 
por farte do governo é facultat iva. alurqnos. 



AIVNA.B8. ea• 
O Sr. ·Severiaf!O de Resende:- Mas 

tem bom padrinho, o Sr. Drumond, 
O Sr. H. 6ai4B:- A.bl com certeu 

elle 6 melhor •padrinho do que ou, 
que o sou do lyoou do Serro. 

O Sr. Toccmtins:- Eullo é meu com-
padre. (Risadas). ,.. 

O g,., H .Sales;- Em relaç!lo &O § 
4.• o. 2.- Expedieote-, acho que se 
pode fazer a redncçio proposta pelo 
nobre deputado, sem prejuizo para o 
serviço publico. 

O .Sr . X. d4 V eiga:- Muito bem. 
O Sr. H. Sale.s:~m relaçAo a este 

mesmo § n. 4, tambem a commisdo 
acoita a reducçao, porque entende que 
este aen iço pode ser íe1to períeitan;en· 
te com a qua.ntia indicada pelo nobre 
deputado. 

O Sr. X. da Veiga:- Muito.bem. 
O Sr. H. Salu:- 0 mesmo quanto 

no n. 7. , 
O Sr. X. da Veiga:- Esl& nas mes- · 1 

mas condações, apotado. · o·sr. Menelio:-V. Exc. presta um I 

r~lovante ~rvu~o à província. 
O Sr. H. Sales:~m relaçao ao § 

5, • n. 1, Sr. rpreshl.onte, oatt·anhou o 
nJbre deputado que, estando n.o orça-
mento vigente ou na tabella da d~re
ctoria de fuenda quantia infer ior em 
um conto e pouco A coosign&da nes~ 
projecto, nós t ivessemos elevado aqut 
oda verba. 

bto se explica, Sr. presidente, pelo 
augmento que se deu, ~&uglneuto peque-
no de vencimeutes a dous meirinho~ da 
ía;enda, que percebiam até aqui 20$000 
cada um, eleudos agora. a 3U$000 qu~, 
V. Exc. comprehende,nao pagAo servt· 
ço algum; e pela equiparaçàO dos v_en· 
cimentos dos cheíe::s de secçOOS da dtre-
ctoria de fazenda aos doa chefes de sec• 
çõea da aecretana do governo. . 

O Sr. X. d4 Veiga:-Mas esta equc-
psraçao, só em favor de uma classe, é 
1njuata; porque nao equlparllo•BO tam· 
bem os venc1mentos do:~ outros empre-
gadosl 

E' uma injustiça I 
O Sr. H. Sale.s:- Nao é injustiça. 
Se fosse possível, se dependesse ale 

mim, se pod_OISO oa.s questões floaocei· 
ras rullar somente moo coraç!lo, acre-
dite V. Exc. que eu elevaria os ven-
cimentos de todos os empregados pu-
bllcos, porque sei que silo todos muito 
1nal remunerados. 

O Sr. X. d4 Yeiga:- Tambem eu. 
O Sr. H. Sal•s:- Mas, dA·ae uma 

circumstan.cia,em relac;ao aos emprega-
doa <ia <iirf)C\Oria d~;~ Cuonda; algWlll 

ja Ulro seos vencimento. equipal'!ldos aos 
dot empregados .da secretar ia do go-
verno; outros t4m até maiores e ou· 
tr011 do de classes difl'erentes, pela or-
ganisaçao da repart içao. 

Orá, ja se v~ que, com uma orga-
nisaQJio diversa, é difficil se poder equi~ 
parar os vencimentos de todos os em-
pregados de uma aos doa de outra re-
partíÇ4o. 

O que se poderia fazer, talvez, era 
propor o augme'lto de mais um tanto 
por cento nos venci:neotos de todos os 
em pregados. 

Soria um!l· idea muito justa e -ectui~ 
ta tava. ... . ' · . , 

O Sr. X. d4 Veiga-Mas o ol'çal'neá-
to nllo comporta. . 1 

O Sr. H. Sales: ... mas as nc>Ssas a. 
oaoças nao permittem, nlo dllo ma·r"' 
geo a isso. .. · 

O Sr. X. da Veiga:- Eis pOrq~eu 
voto contra a equiparatJo. . , · · 

O Sr. H. Sales:,.-N. 2.•. Este é o que 
se refere ao expediente da ·direotoria 
dll fnzenda. . • • • · 

Aqui lambem me parece qne '11 o&lll" 
miii!IIO pedio o qoe é neeessario. v, 
Exc. sabe que o expediente da directo-
ria de {&%Boda é avultadisaimo; a des-
pez.a. com este serviço excede sempre 
a verba votada. 

O seniQO é igual ao-da thesouraria 
geral, onde se gasta a roesma quantia 
e mais. 

Portanto, neste ponto n!lo h a rasao 
para a redueçllo da verba; e, depois, é 
uma questlto de 500$. 

O Sr. X. da Veiga:-Eu nllo peço 
reducc;ao,peço o statu quo do orçamen· 
to vigeDte. 

O Sr. H. Sales:- Mas sabe V. Ex.c. 
o que acontecerA, se dermos só a verba 
do orçamento vigente. f 

Cablremos num vicio, que ja estA se 
tornando chronico na proviocin, que é 
serem iosufficientes as verbas do ser-
viços urgentes e inadiaveis, e, ass1m, 
excedidos os creditas ...... 

O Sr. X. d4 Veiga:-slo excedidos 
por abu.so. 

O Sr. H . Sales:- Desde que o ser-
viço urge, que remedio senao excederl 

O Sr. X. d~ Yeiga:- Votom-se 10 
contos e ver! o nobre deputado se ser! 
gasta toda essa quantia ou nao. 

O Sr. H. Sales:- Mas, devemos pro• 
curar por todos os meios evitar a ne-
cessidade da abertura de creditas sup-
plementares. 

Ora, se continuamos a decretar ver-
bas iosufficientes para occorrer a des-



• ..-
peA4 ~rta~. o que acontec~erã é ll!rJI !@ 
repetir4.. PAID :treq ue~ia 1t. llêcQ!Isjdt® 
de es.c:edt~!~ M : II:IGSIDU V.4!r,bM, & 
.DQCeaidade ·cJa .ete,açlo dOt credito~>, e 
n.1o ier'eiDoe mais UID !Mio de, remo-
ver este g~de i,Rconv9nitDte, 'q~e · se 
tornarA UID mal .'Chron\oo. 

~sai.Jn, enteudo q11e deYeiDOt dotar 
conv~ntecunte as respecSivas ver-
bas da despeza para evitar ette ID~tl. 

N. 8. Co (li r.elaç4o hed ucçlo a pre-
seolada DO o, . 8, estou de. acoordo com 
o no)lre dep11.tado. A cemmisslo acra-
dita que COID a EDetade da quantia lem-
br~ no proj110to ao poderã · ruer re-
gularmente este serviço. Portanw, ab-
s~ho-~Jltl de consjde(ações a J"eSpeito. o Sr. X. de~ Veige~::-Mu.ito bem. 

O. Sr. H . &ües:-Gom falaç4o ao 
ex~lente da. direo,oria de o.bru pu-
blicas, no projecto actual es_Q, con!ig· 
qada a. mesma qu!>~que. se. voto11 no 
orçaniootó vigente-:....aipgo$®0 .. 

Ora, V. Ex~ CDaip~e'.)de que esta 
quantia- nao.4 demai~ pa.Fa o e~p\l(lj.ePte 
de uma rt~partiç4o como aquttlla; • Jasé 
uma das vttrbas qu~deverilo ~lvez ~r 
augmep.tadu, se fosse poi!Sivel, porque 
o exp.ediepte da repartiç4o de obras 
publicas é immepso, mesmo pela sua. 
nat11reza; deve~se. gll.ltaralli muito pa· 
pel, penna, tin·ta, la pia & &. 

N. 3. Conservaç&o..de estradas. 
'Jiambem o.llobre deRutado pepe a 

reducç4o de 8:000.000; entretanto, .eu 
estou· coavenc.ido de que a·yerba pedida 
no projecto é aioda·imuffiçiea.ttt para 
este seryiço. 

O St·. M enelio:-Se for para con-
ser.var as estradas da provmcia, nlo 
é muito. 

O Sr. H. Sales:- Não é para outra 
co usa. 

O Sr•. Mqnelio:-Qonsla-me que é !ó 
para duas. 

O Sr. H. Sales:-N4o apoiado. Eu 
aei que é para as estradas da pro v in· 
cia, e teo.bo visto coolrat<t• de conser-
vaç4o das estradu de Mariaima, Síl-
bar.á, Espera, ltabira. Cdrte:etc. 

O Sr. !tlenelio:-0 que sei é que lá 
a minha nunca teve cooaervador, nem 
ll provincia tem gasto cousa alguma 
oom·ella. 

O Sr. H. Sales:- Entendo até que,se 
o orçamento compor~, devíamos 
decretar uma ver))a mujüasjmo 111-&Í\)r' 
porque esta é com atreito inaufficillnte, 
DIO dá para o neQ9S88rio;.asaim, creio 
que n4o devemos reduzil•a. 

c .§ 8. • n. 1. llluminaçlo publica da 
t!o~i,al. • 

·Acho que com efeito g•ata-se de-
mais i com eStie fliihiço, mu ,,8111011 io.-
formado de 'll ue àa·contralo • ·respeito, 
que .pe,rdunrA ·aséro &Jém:ioio para que 
legislamos. 

O Sr. X. ela Vetge~:-Reeta saber se 
o contrato é legitimo. 

(). ~. H. SCJlu:- Nio entro nesta 
lndas-çlo; o que:sei é que 11xiste con-
trato, que per;durará asé o exercício 
para.quelegl,el.a,ol'os, e, por esae motivo 
a commissio mantem a rerba_da. pro-
pos·ta, poil que ea~ende devemos ha-
bilitar O• gonrno com~ fundos oeces· 
sar-ios para o. oumprimento desse con-
~to. 
' O Sr. X . (kJ V liga:-0 gue.so deve 

fazer é: m14ndar pôr este ser:riçu em 
hasta publica. 

o Sr. H. Salcl8:- l{4o .duddarill.auto-
rlaar 9 gove.rno a fazer qu.al!LUel,'· ,modi-
flcsçllo no sh~ma de llluminaçlo. 

,9_a.an~ á . la P,Ublics, â que.:se r~ 
tere o iíõbre depu~do, dou prefertlo'é•a 
a esse S,Y.stema nos Cl>otratos de cettos 
s'érviçoi,' por qa'e da con'eur reocia · re -
solta mu~ vezes •a.lguma ec&nomia·· 

. Por is!o,· nii.G poria· duv-ida em dar 
autor-isaç4o au governo para reformai' 
o.a_ctual systema de.lllumina.çllo, aubsti· 
tuindo-o por outro, me\hor, aberta para 
9lJ!I.e fim a w nJlurrencia, se nao· temesse 
otrender djreitos. 

o 'Sr. M effelto:- E muito mab barato. 
O Sr. 11. Sales:- Mas, man1ido o con-

trato como estA e que dizem-me só fln-· 
dará em 11 ou 12 mens, entendo que 
nllo podemos r:eeusar os fundos pr~isos 
para seu cumprimento. 

o Sr. X.da Vetge~:-E~se contrato nll.o 
foi <eito epi virtude de lei a!gul!la, 

O Sr.M9?·.etzsohn:-E o serviço é mui-
' to im!lll.rlejto. 

O Sr. H . Bales:-Tambem nii.O é rasoa-
vel a reducçllo que o nobre dé,Pntado pro-
põe na verba 'do§ 12 n. 2'<!,porque, como 
S. Ex.c. sabe, acabamos de votar nesta 
sei!Sio meama indemalsações em leis es-
peclaes, na importancía do triplo tal-
vez, sen4o mais, da verba comignada 
no projecto .. 

O Sr. X. da Ve1gCJ:- Mab um motivo. 
O Sr. H. Sales:-Eotll.o legisfamos 

para o4o executar a lei' 
O Sr. X. ae~ Vetga; -Sf.o leis de auto-

rlsaçao. 
O Sr.B. Fortes:--Mas hil& de se pa~ra, 

des~e que baj a verba. 
O Sr. H . Bales:- cN. 5. Adiantamento 

para nionte pio dos empregados pro v ln-
ciaes, ,. 

Tambem. é uma verba pequena, que 
ha muitos aonos llgnra no D<!SSÕ or~a-. . ~ . . 
m~nto e nll.o V&JO rasll.o para supprt• 
~p,il~. 
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Q Sr. X. da Ytiga:.-~ão ha ras!io 

patJ& IXIDMt:Y&l•a. 
O&. B.Sola:-A. appli•o desta 

verba tem aido feita> oom majta regu· 
laridade, attendeodo ·se a~J. ~DCUlllO de . ' cenas eoadiÇões. .• • ., 

OSr.X. Qa. Vtiga·.-Dhlo apoia4G. o sr . .H. ~:-Ainda ha pouco vi 
uma pablicaçlo do sonnw,_ em_qae-ae 
annuooiava,queiJ 10 p~trau.llllaor· 
teio, no quab ee dl~ia pref81'811eia, d~•
tre os empregados maia'Siltigos, àqul'-
les que ti.Yessem l.am1lik e d'entre estes 
aos que a til:eseem rnaa numerosa. 

Q g,., X. dalt V taga:- NIO d1l-Vido 
que agura fl>lise assim, por eXQ8pçlln 
IDU llJilioaoieotQit.im-ee coGcedido" efle 
fa.vor a t~aprepdoa receatem•te 'n~ 
:neados, com preterir,;IQ_ de ao USos 181'• 
vidores cl.k pruviacia. 

O Sr. H. Salu:-.Nio sei ee isso tem 
• • se dado, porque agora foi qQ8 pela 

primeira vu tne oooni.«o de v.er a pll· 
blicaçlo do edital, a qull me referL 

Por beo, dip que este adiantam,ento 
é uaa benellcio•qll8 10' faz aos, emprer 
gados, eem grande aaerülcio por pu'e 
lia pr9vlncla. 

O Sr. X. da Veiga;-ld84 V. Exc. 
comprehende que esta CMtaoUa nlo ohe-
ge~ para c:ousa alguma~ para 2000 em• 
pl'e8adOL 

O 3r. H. Salu:-E' inaigoillcan&e, 
e por iSliO meamo me parece seria de 
bom coosalho oonaerval-a, pois CD'e 
pouoo indue no orçamento ela d88peu.. 

O facto de ha...-er o mao aobre oollega 
da commiasao,o Sr. Dnmond, apreean· 
tado ua projeeto creando um monte 
pio obr1gatorio para os empregados 
provinciana oito é argUJIIento qn~ me 
pareça aufficiente para determinar a 
suppresslo d8111&a verba do orçamento, 
pGfClUanto e de tal impor!UCiA, de tal 
magnitude, de tlo di.fficil aoluçllo o 
problema que se pren4e •a esse P:?· 
jecto, qlle me parece qu.e no nerctclo 
de 1883 a 1884 ainda n:(o o tereJDOI 
converti.lo em lei. 

O Sr. X. da Yeiga:-Diversas pro-
víncias ja a tem. • 

O Sr. H. Salu:-Ha.s depois do 
maito eatado e medi laçao e, ainu aa· 
sim, nlo oooBo muito n.o bom exito 
desses t.nt4mena. . 

Sr. preai.dente, desde que, pela pr1~ 
moira 'VOZ, temei aaaooto nul& assem-
bla percorrendo u oosaa leis do or-
ça.;.eoto e deparaado alli com a eoor· 
missi~M v•ba d.UU.da • doapua oom 
os apoaentado$ e Nlormadós, lembrei-
mo do enu~ lllll ~io de ftzel>a . -

desap'&recell do, uosso OJ'Çamento, aeni 
ofl~u1der fnom dlwidos aos. hoas ser;. 
vidores. • ' 

.. 

Mas. dlnlesso i V. BlliiC., depoia de 
mui.to rtrabalho e estada., jollfnel.ome 
fraco para lb.muirui nm • projeotbq de 
monte pio que, IGIIDelmo f4Dlpp q•o alo 
vi~ aobre oi cbtree d• ' tlwrinda, 
garanüue a subsist.enllia cobuliodaiiaill-
da qae modos~, aos empt'egà:do-, pu-
bllcos O ~Ul!S familillll, npor: Í!80 ' q11e I 
é uma lei de. beneficio e dev-e' .. ~ eata- ' 
belecida aobre.-dados o bUes poti.ivos, 
que preteotemente noa faltao. • 

A; tabélli• .para.~xecoçao delta • lei 
depende de'lll{laQuftolddado de(cal~ulos " 

I O p~, ctub IIIO-S81~ , fDE81! 
d&"*imlfllto, e para oJ quea temos 
abeolâ oarencia de dadot,:ooroo i&ja, 
entre ouwol'. a~miRiidat da moitalicladi 
entre o&, que•-niO temuSl e QJ'&ío ~no 
nlo teremps tl!o l:edó: , • t 

Srs., é muito eloqu;eote o facto ~tne 
acaba de dar-!le eom.o mon~ pio gwa1 
para• DOSlpOrde sobNnYieo ~ IDatel'ia. 
IMa inatitulçao podO.&& dUer qn~ f'ai- · 

' !io, e por •lima ralllo muito llimpJes-, 
porqu~a tabella das penaOes aio loi es-
\adada. • vitta de dacfos poeiti vos. 

Dit. o nobre deputado•qnen<hl p\'o- · 
vlnoiu \êm • . - \ "t • 

Sr$., outras provioolas nlo eetiiO nas 
mesmá!l bOodi~ da qossa. E~ dernais, 
que clerteu lUÍs di o nobrt deputado 
de qnlf n.llo 8& n~produza nas promnoias 
o que acaba de dar;ee oom o' monte-pio 
geralf 

O Sr. X. d~ JTeigf.l:-0 monte-pi01 
provincial pode-se estabelecer em con-
dições mais simples e modelltas do que 
as do monte-pio geral ou dos aea:vido-· 
res do Estado. 

O Sr. H. Sales:-Alem disso, embora 

• 

• 

.. 
• 

. ' 
a num admioistraçao esteja organi:~a-
da mai.s ou menos de harmonia, entn~· 
tanto, serviQOS·ha: que têm sua•orgaoi-
saçao esptcial em cada- proviocia. e · ~ 
muito diveraos s10 01 olimu, o IJ'i• 
muito lotloo para os calc:nloauecessa• 
rios 11. formaQIIo da tabella~ 

Dilferença de clima, costumes e ou-
tras Ciroumstaociaa at1o coodlçO&ll. qae, 
o :nobre deputado llllo ignora. nuú.to 
podem influtr . 

Sendo assim, olO podemO!( aoeila11 
absolutamente a li!t de S. ~lo ..oO.:.de 
outra pl'O\'io~a e ipplical'11 :1 DOI$a, 
porqne podem d'allljfroYir-c:ooMqual• 
cias funestíssimas aos cofrea •.publioos • 

.. 

e i proprla tllmtoil;ao. , .• . , . 
Porlllotoj•digo eil1 em 1884 .. é •nlllito · 

possível que !l~o· tenht;IDOl! · aitldiL· u.ma·_ • • 
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léi de mon" pio; talvez que eu lle'f~ 
diur-é oerto-, ã.ioda es~mos est~~c• 
daodo a maseria. 

A ret["ito da ·emeoda relalin ao o. 
8 deite s. s~. p~ideose, dealaro qu 
'" parece acet~vel a reducçlo pro-
posta, a..- porque ae trata de uma Ter· 
lia de eYeutoaes e tado ' enntual. 

O Sr. X.~ Veigca:-Muito bem. 
O Sr. H.· Sqlu:-Nto pode lazer di~

ferellça To~se mais ou me_nos, pots 
isso depende do futuro. (Apc~iadol). 

Sr. preeidlnte, creio que o nobre d ... 
putado e 981lt Ulaatradoa compuheiros 
de bancada devem eetar eatilfeitoe, coo-
nocidoa, peba e~poslçlo que acabo de 
faaer, de qlte ~llima a 1. • commiss&o de 
laaeada o melhor deeejo de cortar 4es-
peua, 4e fuer eeoaomiaa, 11ma vu que 
nlo resul\e · d'alii embaraço ao anda-
mento regular dos negocioa publicoa. 

V. Exc. comprehende, Sr. presiden-
~. que, .. fosse JMlUi'fel estarmos de 
r.c:corclo a respeito de todos os cortes, 
nlo Mria preciso mesmo a reunilo.da 
uaembl&l proviocial, isto é. se todos 
os eepiritos, se todas as iotelligenciu, 
apreciaodo o mesmo facto, ee llxuem 
do meemo ·modo, ~ria completamente 
diapensâ'Yel a noS&& reunilo aqui. 

O Sr. Menelio:-A diseuss&o sempre 
foi muito MCOSIIria. 

O Sr. z. d4 Veiga:--Ja a província 
gaohoo alJUm& coosa. ( Apoiadot). 

O Sr. H. SCIUs:-Aceitando maia de 
metade du emeodu da nobre opposi· 
çlo, creio que têmoa provado A eviden-
cia que nos anima o éspirito de econo-
mia. 

O Sr . .Ve~~elio:-Apoiado. 
O .,r. Jloretzson:-V. Esc. nada 

diste a respeito da reducçllo proposta 
DO D, 7. 

O Sr. H. Scala:-Ab, net1ta verba 
nlo 18 pode aceitar a reduoçio; até eu 
creio que ella é iosufBeiente. V. Exca. 
ubem como ê feita a applicaç&o desta 
verba ; as autoridades policiaes, tendo 
neceaaidade no mnnlcipio de uma di-
ligencia, fazem-na , corrrendo a despe-
za por esta verba. . . 

Ora, me parece que numa proTinela 
'JUta, como eeta, DIO 98 pode resatear 
muito com a verba-diligencias poli-
cia-, porque eataa slo em bem da 
ordem e da segurança individual. 

Nio tinha tocado neste ponto, por 
mero tequeelmento ; nlo o llz propo• 
aitalmeute. . 

Sr. preeldente, feitas eetas CBDJide-
raç!Jes e manifestado o "foto da com-
"\8'110 1.. de fazenda, a resrelto dP 

emeudU apresentadas pelo meu íllas-
trado alnigo,-eu, que n10 td .. jo demo-
rar a votaçlo dq•projellt& de \jrçàillen-
to, eu, q11e •to o · atllictillimo, · como 
me pârece que o e•tA · igualmente a 
all98mblet, por Ter encerrada •ta aos· 
slo (a,Pcli~s), -.ou lelltar-me, ' faaeudo 
liiei'rucoaaidera9tJes.a respeito de al-
gumat.apreciaÇÕ81'1 feitas pelo meu no 
bre amígo, a quem respood.o, oom re-
laç&o ~a situaçlo, ceofrontada com a 
aitalliçlo conse"adora. 

O Sr. T . d4 MoU4:-V. Exe., que 
Dl'l queria conaideraÇ(Ies politieae oea-
ta dbcllaalo, vai afastar.se de seu pro-
gramlpL 

O Sr. :H. Sala:-Ah, ae V. Exe. D1o 
me de•ja ouvir :l este respeito, sento-
me ja,· nJo aontinurei. 

O Sr. T. da Motla:-Pelo contrario, 
desejo,ouvil-o; foi uma simples obser-
nçlo que 6z. . 

O Sr. H. Salu:-0 que eu queria 
era 1o'Óitrar que, se é 'f8rdade que se 
tem guto maia em l882 do que se 
gaatou·em 1877, niO 11 menos nrdade 
que etp 1877 18 gastava quasi que o du-
plo dó que se gastou em 1865 e 18M. 
llto por·uma circumstancia, Sr. presi-
dente, .que nlo pode escapar ao espí-
rito atilado e nimiamente ioYI!StiPtlor 
do meu nobre amigo : o proprío desen• 
volvimento de um paiz, o 18U proprto 
progreao, traz como COD98quencia o 
augmento da sua deapeza. · 

Como os nobres deputados nlo que-
rem me ouvir (n4o Clf'OÜJdOs d4 oppo-
siçcfo), eu n4o farei outras considera-
ções, que tinha tençlo de apresentar A 
S. S. Exc. 

Vozes· d4 opposiçao:-DeseJ&moa ou· 
vil-o. 

O Sr. H. Scalu:-Eu diaae no prín· 
cipio de minhas obaervaçõea, que que-
ria ser mais economico do que o nobre 
deputado, que ulo só queria abater-me 
do esordio, como de considerações po-
líticas. 

O Sr· X. da Veiga:-Desejo ouvil-o, 
mesmo f?rqoe-quem nlo deve nllo 
teme-. (Apoiados). 

O Sr. H .. Scale8:-Eu nlo digo que 
nlo me que1ram ver entrar nessas.con· 
sideraçõea, com receio do confronto. 

Ac~editei, pelas ob98nações que me 
llzerlo, que eu ia me afastando de 
meu programma,:que ja estio fatigados, 
como eu igualmeote estou. 

Mas, uma vez que permittem, farei 
mais uma consideraç&o para mos"ar 
aos· nobres deputados que Dlo me re-
ijro da diac;usslo tPl eom SS. Excs. . . 

• 

• 



O Sr. X. d4 Vei~:_-Nem tem rasJ!n 
p~~:a _isso. (Apo~). • 

O Sr. Menelio:-Y. E~e. oos me-
rece toda cooaideraçio. (Apoiadol) . . 

O Sr. H. Sale&:--Quando pós VIo-
lentamente de~xamo~ .o poder em 1868, 
para dar lugar 1\ asceoslo do partid9 
do' Ulustrados mtmbros da opposio_ao, 
a prov~ocia ~e .Manas otlo ~evia . um 
vmtem. • 

O Sr. X. da Veiga:- Teoho minhas 
duvidas a respeito. 

O Sr. H. Sales:-8e V. Exc. q11er, 
documentos, temos aqui meamo na se-
cretar ia da &siemlllea. . 

Até i ucen8ao do partido li~ral. na 
si&uaçlo terminada em 1868, a divida 
da proviocia era relativa a~ empres· 
timo coiltrahido em parte eara oon-
strucçao da est~a do PaJ'Ahybuoa; 
ercprestimo cootrahido de~xo da de· 
nomioaçlo ~e-empreatimo mineiro-. 

Esaa di vida foi contralúda em v a· 
rias situações conservadoras, que amor-
tisarllo uma parte diminuta, havendo 
oa governos do .Partido libêral con· 
cluido a amorlisaç&o e passado o poder 
ao partido dos DObres .depu tidos. Qun· 
do em 1878 tomos de ftovo chamados 
ao poder, ja encontramos uma divida 
superior a mil e cincoeJU& contos !-

0 Sr. X. da V eig!I:- Boje eatâ em 
3,~000. ' 

O Sr.H. Sc:ales:-Maa, Sr. preaidente, 
eu ollo laço diato accusaça.o ao parta do 
dos nobree deputadO'!, porque sei que, 
comquuto ae de~St~m na pusada SÍI.Ga• 
çllo aeua esbaojamentoí!, M e;aa dtvida 
contrabida, em part-~ 111> menos, para 
cooatrucç&o do estradas do ferro. 

O Sr. X. da Veig!I:-Na sua toWi· 
dade; 1, 056:000$000 para a Leopoldina, 

O Sr. H. Salu:-Hoje a oo~a di· 
vida uceode a 2,970:000$000. 

O Sr. X. da Veig~~:-Fora os exer· 
cicios tlndoe o os conlractos. 

O Sr. H. Sal&f:-Na divida do 1000 
o muitos contos Dlo estav&o íncluidaa 
obras a pagar. _ . 

A d~VIda era de 1,050 contos, e hoJe 
e de 2 970 contos, di% o nobre deputa• 
do . .M~ o que reprB!enta esta divida. t 

Repreeenu comproml110s contraht· 
dos pelo partido do nobre dfpuudo e 
quo nós tl'remot de solver. 

O Sr. X. da Veiga:-Por exemplo .... 
o·sr. H. Sa/Ú:- A estrada do oeste, 

a estrada mineir~ e ouU'Os contra,otos. 
O Sr. X. da Veiga:-Sao.do u~ti~o 

e:tercicio Ooanceiro e !orlo ausfet· 
&~~• çom, emprtl&ímt _ oon~rabldoa ~ •; .._ 

. 
0-,Sr· M: F!"gtfleio:-Para pagar 

sorvtços ordtnartos. • 
() Sr. H. Sc:ale1:-Es1a divida é le-

g&do da aitOf,ÇIÕ p&fll\d&, fai epntr.a-
b.ida para págameo&o .• de garantia de 
juros e aubveoçõcl8 kílometrioas a, ea-
tradas de ferru, ,qll&1i todas co.lltra&a-
das tambem no domínio oonsprvador. 

Ora, per!un&o, pode se accúaar a 
situaç&o.liberal, por ter elevado a nossa 
divida de mil e ta atos a. 2,970. contos, 
quando, r,olativameo\e. á nossa recéita 
està . divida e iosigni.Ocante (~ 
apoiado do Sr. X. da. Veiga), pr!nci-
palment!' sa.belldo-ee quo a applicaç4o 
que tev.e este djohfiro á to<fa reproduc~ 
tiva, wis que os capitaes empregados 
na construoçto .de estradas de !erro 
1llo constituem propriamente divida e. 
antes sao consideradoe como emp.resti-
mos vantajosos' . . 

Ent rotao.to, disso oJJobre deputado 
que, sondo de 1,050 oontos a divida na 
stta&o&o co~~~enadora,.forlo decretados 
161 contos para o pagamento de juros 
e amortisaçlo, ao pUIIO quo nós ~ de.' 
cretamos 150 contos para ease.aenil;e, 
nlo obstante a divida ter se elevado a · 
2,970 contos. • , 

S. Exc. Dlo.atteodeu para as di.spoe 
sições do projec&o. Nós ~eN&amos 
para o pa~amento de jaros e amort.ísa-
ç&o da diVIda da provincia 264:213$333. 

O Sr. X. da Veiga dá um aparte. 
O Sr. H. S!lles:-ll!n estna Iar.eo-

do um confronto para mostrar a som 
raslo do V. Exo. 

So bem me recordo, foi o que V. 
Exc. disse. 

Com etreíto, assim é; em 1877 forl!o 
decretados 161 contos para j.uros e 
amortisaçllo da divida, o hoje decreJa· 
so para pagamento aó da divida con· 
soüdada 150:880$., porque ba outra 
verba de 113:333$333. 

O Sr. X. da Veiga:-Veja (a des-
proporçlo. 

O Sr. H. Sales:-A desprop.:~rç!o é 
devida is condíç~ dos contratos dos 
empreatimos feitos pela adminmra-
çlo. 

O Sr. X. da Veiga:- Maos contratos. 
O Sr. R. S<Uu:-Bona contratos; 

V. Exc. sabtl que to4o o dovoAPr 
procura folga para o paga.mellto jle 
sou debito. _p9rque. assim tem 111ais 
facilidade em solvol-o. lato acontece 
mesmo com os particulares. Uin indi· 
viduo quo V48 &o~ r dinheiro (ior em-
prestimo e pode obtel-o a prasoà lon-
goe nt.o prefere l'ra.sos :ur tos., . 
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O Sr.X.. • JleigG:-tlto it oa&lli ~ . . \ 

flllaro. • o Sr. a. . .i41N-.~~ qwuno mais 
lOIItfO .. 0 prMo; IMÍS Ullapo'~I O• d .. 
Mdor pUa' froter ... ' do.t' aewt•ne..,_ 
•l'i01 para·d'ur o ae~debía. 

J!ronlulio1 àarecliWI~Ue· 011 contntoa 
de empn.limd' foraotfeit.oa oom •anta· 
pm para<la pro•lncia, Yi1:0 que dl\o• 
lhe tolplpara• munlz-.s& do. l't®l'li08 
neaenarliifjl&l'&l o>p&gameu&o; 

B, Sre. ,r q U&lll® llliiiDIIJt' por h~.PO: 
itieH, oe.conuaCQII' lh••em maoe, d alu 
ale pojlia; Tir ceuun. alguma par-a a 
commílllo• po~ 111" DÓI alo podeiDOI 
obnpr o clefedolt a receber a parte 
rebllift • &IIIOI'âlaç&o du apc.olicee 
do amortieayei.J oo exerciolo d• 1$~ 
a 188t,. petqd.e hanmu1 de decteC.r 
tiiJldoel ~ ... •rnoo I 

O Sr. X . d4 Veiga:-N censura nlo 
... oommiaslo, é 1W governo, que fez 
oontntoll oneru.illilllUII·p&r& o fll&uro • 

O Sr. H . Salu:.....t<idel teah>S> de pa-
gar j11ros de 6% e ~nisaçAO de .u!D 
oer&u aumero ·~te apohC88 no exeroaoao 
de·l883 a LSM.e caloulamoe :~omma .. 
doa 01 j•roa e izaportaocia du amorti• 
eaç<Jea na quantia precisa, que é jllltla• 
meate o fuDdo qae duloe ao governo 
para<ee&e pasa•ento. 

Sr. preaudeo&e, fei* esta• conside-
r~, aeiD ~~ • · aem ~~ (t~ 
apoàcdol), dnato LaW a mu1&os mou-
voe eapeelalmente- á minha carencaa 
de ;...,ui'IOI ora"'ri0:1 (.ao apoiadus), 
TOU aentar-me,íazendo wua deolaraçao 
á ilhutre opposiçlo. . . 

A commia~ao,se nllo tem nado á tn· 
buDa• para apreciar uma por umac aa 
emendae apresentadu pelua alluatrila 
lieputados1, o&o tem sido por mo, ivo de 
de.Jataeoçao; pelo contrario,,. nobre mi· 
noraa merece-nos toda CUIIllideraÇllo, 
mesmo pelo facto de 1181'1 opposiÇllo. 

A anda maia-do que iato;. occupao as 
bancadas qa opposiç40 cavalheiros mui· 
&o eslimavela e illU:skados, q11e nao po-
dem por forma alglllDI auppor que haja 
da parte da commiss&o o menor desejo 
de magoal-o.t. 

O Sr. Drunwná:- Sem danida. 
O Sr·. H. Sàles;-Nio faço mais pe-

didos â nobre opposiQllo, â Tiata da de· 
olataçlo do seu allua~re ohef'e; nl\o fa•;o 
maia pedidos para que ella nus &Jilde á 
votar a lei do orçamento o mais depres-
sa pollrinl, porque SS. E~•· ja deala• 
rar«o, pelo urgao do seu leadell, que 
nau coneorNriO maia pata• aeea(Jes no. 
c&ornas. 

O ~r1 X. d4 lteige~:-DtcW'amoa 

que nlo· compareciemns á , •nsiO da 
hon&em, meemo P.Orqoe .. a· maioria pa-
recia niO estar di•pestà para ;..,. (} s.-: /f. Saler.-K~r eompralieodl 
« declaraç~& dll"outro-modo. ' 

9 s~ X. dtr V.eigc: .... Temos-coocor-
rldo ee~l(· 

O. Sr. . ' ulgmcio:-Qul,.emos dar 
1 t1MDpo para a maioria organl .. r-18, 

porque estava completamente deso~ 
1 oiaada'. ' 

O Sr. li. Sales:-v-v. Excs. decJa·- ' 
riH'Io qow nAb concorreri&tr maia As 
118ts6es noctumas1 •. 

O Sr. X. cJa Veiga:-Ainda hontem, 
• nlo lo!sem os votos da minoria, te-
ria • dado um íncidl!ate bem des-
a_rrada\'81, a desauto~ do Sr. pre-
lldets te- da. assemblea. · 

O 811. H . Sal'&:--Ooncluo, Sr. pre-
sidente. olfeTeeendo umas emendas e 
pedindo a votaçae· (li). (Muito ~m· · 
muito iTem). ' 

• 
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O •~. Le100e:-8r. pre&ideote 
nl.o preieodi• ab.olldamente- toma; 
parte na diseussao do projecto de orça-
meotJ proYiJIOial!- 411lteodia que, alem 
d~ oobree ~pa&actoa qae- f'uem oppo· 
saç40~o proJeclO, só oa membNe da L• 
comm••sao de taunda dniilo tomar 
parte nella e qll8 nGI outros da maioria 
liberal dut& &81emblea nada t ínhamos 
a fazer, Sd 1110 aec:aodar com oe DOS!OS 
voto& u deliberações da honrada com· 
misslo, eobre as-qnaee ja nos h&'l'iamo& 
todos pronunciado ilm noa~as con-
ferencias; vejo.me, porem, Coroado a 
quebrar um pouco es~ propoaito, nllo 
para fazer um diecur110 a reepeito da 
materia orçamental, mas aimp181meote 
para ofl'ereoer algumas emendas ao 
pNjecto em diacusaao,e limiter-me-hia 
a maoda1-u • mesa, ;.dm de-serem su-
jeitas ao j uizo da nobre c:ommiaalo e 
á deliberaQllo da casa, se n1o tiYeue 
necessidade de justificar apenas duas 
dellu. 

A 1. • refere-M ao ar t. 3. • § 3. •, onde 
estâ. contida a-autorieaQ&o ao presidente 
da proYmcia para pagar dentro do 
exercício cor:lleD&d, com as sobras da-
respectiva lei do orçamento e, na insuf· 
ftciencaa destas, por meio de qualquer 
operaç_ao de CHidito que melhor lhe 
parecer, a importanela das obres IJ11" , 
tendo aído anteriol'mente al&tOIÚadas 
pol' diTenae leis, forlo oontratadas• 
f8lb p11uideate da I"YiDO~ oo• uer~ . - -

• 

• 
• 



cicios anteriores e cujo pag:r.mento 
n!lo roi completamente realisado, por 
falta de verba ne orçamento. 

A nobre commissa:o, tomnndo o mng-
n i fico expediente do au toriaar o pre-
sidente da província a fazer as necos-
sariaa operações ·de credito para sol-
ver os~ compromissos, procedeo mui-
to patrioticamente e mostrou n!lo só 
t~ttlar da melhor forma os interesses da 
província, como tambem os seos credi-
toa, que estevão empenhados para com 
nquelles que tinh!o executado taes 
obras. 

Mas, nllo me parece que osta d.ispo-
slçlo do § 3. • do art. 3.• claramente 
comprehenda o pagamento de obras 
muitlsslmo Importantes, e de uma ur.z 
gencia reconhecida, que foram moti-
VIldaa pelas enchentes que no verão 
passado assolarllo o oeste desta provín-
cia, zona q_ue eu tenho a honra de re-
presentar •mmediaiamente nesta casa. 

E' sabido per todos os nobres deputa-
dos, que as extraordinarlae enchentes 
tlo rio S. Francisco e de todos ps seus 
nmuentes, assim como de todos os ri-
heirües que atravessllo nquella zona da 
p1•ovlncia, occasionarllo t lnterrupçao 
quui completa de todas as communica-
ções com os munieil!ios do serUlo; gran-
des lances de estl'1li:las, du poucas que 
por alll exiatiiO, forllo completamente 
destruldaa; quasi todas as pontes dos 
municlplos da Formiga, Tamanduà e 
Piumby forllo levadas pela correo teta 
llos rios, que elevarllo-se a uma nltura 
nunca vista naquellas paragens. 

Chegando este facto ao conheclm.ento 
do governo provincial, bem como do 
gernl, em primeiro lugar pela Impren-
sa e depois pelas representações das 
camaras municipacs das diversas loca· 
lidades, o honrado deputado geral pelo 
14.• diatricto desta província pedio ao 
governo informações a respeito das pro-
~idencias que havia tomado acerca 
destes grandes estragos, o o governo 
jmperial immediatamente dirigio se ao 
teu delogado nos~ província, o Sr. Dr. 
T. Otloni, determinando-lhe que désse 
as mais onergicas providencias, afim de 
serem rastabelecidas aquellaa pontes e 
estradAs, que haviam sido des.truidas. 
Assim procedeu S. Exc., ofllci~ndo ao 
digno director das obras publicas de 
entllo e este ao honrado e distincto en· 
genbeiro, Sr. Dr. Bello (apoiados), o~
denando-lhe que com a maxlma breVI-
dade nllo só levantasse plantas e orça-
Jllentos de tódas as obras que ío.'ISOm 
)11ais ora-entes, como mesm~> as contra-
~asse com os indivíduos <lue quizes-. -

J .. 
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sem se 6ncarregar dé\).as por ~ orça-
mento. 

Quem conhece o Sr. n,.. Bello lialte 
o quanto é aclivo e de zelo lnoxcedivel 
no cumprimento de seus deve (apbj4.-
dos da opposiçllo). Esse diet to en-
genheiro, poiS, em pouco tempo et-
teu :. repartiçao uma grande qu ti-
dado de trabalhos, de plantas e o'r • 
mentos das obru maia urgentes t>u an-
tes das inadiaveis, dando assim pro?a 
de que não havia descansado um \n-
stante no cumprimento da sua commis-
s!lo. • 

Mas, o orçam11nto dessas obras ele-
va v a-se â q uantla bastante gra'llde; a 
cerca de 92:000$, e o honrado presi· 
dente da província, que viaja bastante 
aobr~rregada a verba-obras publi-
ras-,lmmediatamenteoftlciou ao minis-
tro da agricultura, pedindo-lhe autbri-
EaÇio para mandar fazer esses serviçes 
por um credito aberto para \)!ISO IIm; 
mas infelizmente o governo geral tam-
bem nllo tinha · a.utorisaç!o para IsSo e, 
portauto, declarou ao ,presidente' dlí 
provlncia que nllo podia absollltlliilen· 
te fazer, nem autorisar tal despeza, 
porquanto o governo apenas tinha á sua 
disposlçlo o credito necessario para 
soccorrer os iruligentes habitán~ da 
zona assolada. por aq.uello catacl~ma. 

Nestes termos, vio-sá o honradô pre-
sidente da província impossibilitado de 
mandar fazer essas obras, alias ur-· 
gentes e lnadiaveis. 

Nessa occasillo, recebi uma carta dé 
um amigo daquellas paragens, ~lo
tando-me de um modo verdadeira-
mente pungente o estado a que tinha fi-
cado l'eduzida a industria, a peque-
na lavoura, o commercio, tudo, emBm. 

O presidente da província llcou pe• 
nallsado de nlio poder immediatamente 
attonder a todas essas necessidades, 
mas teve de suspe'llder todas ns ordens 
dadas para a realisaçllo de todas eisas 
obrns. 

Algumas dellas, porem, em vista da 
autorisaçao auterior, havillo sido con-
tratadas pt>lo engenheiro Bello : en-
tretanto, logo depois este dutincto 
funccionario teve de suspender o cum-
primento de taes contratos, COIII gro.-
visslmo prejuízo para o publico. 

Portanto, tomei a doliberaçlo do·of· 
!orecor uma emenda expl icativa a este 
arl., que é a segui'nte (ll). 

Emenda ao art. 3. • § 3, • 
Depois da palavra-anteriores-di· 

ga-se-o bom assim a importabclll. da 
construcç&o o ~conslrl,lcyl{O. d~s pon 1 . . - , 

• 
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!& à' éstradas ilos m11oicipios de To.-
m&Aduà1,FQrmiga, Piulllhy e San,to 1/.,u-
W,nio do ?!tQóté, que for.ló arruio~'das 
~fas ,P.ftiiuu in110dações e'q h e jídorllo 
o~Ç,~~ pe~o e,ng&oheiro do di~tcicto . 
' Con~aodo,. Sr. presidente, oo patrio-

tismo do' membroe, desta asseoL blea, 
é~pero , q de seja votad'l esta medida, 
ç~~ j,uati6~Çã_o-J'!llgo haver feito com 
o poy,co ,ql.le hot tto. 

Aq ~rt. 2. • & 6. • vou ofl'erecer tam-
bem iVo1- emenda e~plicativa. 

V',"Exc. 'sabe que este § se refere a 
alaumt' o,bras publicas da província, 
~rem, entre estas, uma das ma1s ur-
ge~te$ o'o est,~ C?li.'Prehendi~": oa ru-
brtca -eom que se tnscrevo o arttgo. 

Por lei n. 2720.de Oezembro de 1880, 
fQi 

1
o ~reri~el\le da província autot·istl-

c!o a;~~'ii\~r tom 5 ~o toa de reis a ca· 
1lf>li · · o'd'ajfU• potavel para a cidade 
4a o miga, cujo ~rví~ estâ a cargo 
da tiY& munici~alidad ... 
• Aque a éidade acba-se á margem 
de um r io, clujas aguas olo servem 
i_l!ra, o u~ da .'pOpolaçlo, p,or causa da 
gr~4e quanttdade de arêa ftoa, que 
cOIJ! ~~~as vem de eJ\volta, e de um bar· 
ro nrmelho,que as wrna impreátaveis. 

A unica Conte que existe acha-se à 
grand~ 1dl.stao'clâ e é 'difllcil o trazer-se 
a agua para a cidade; aquella muoic•· 
palídade, por diversas ve~es,tem pedido 
auxilio alo só ao presidente da provia-
ela, co'mo a esta asseioblea; por di ver-
sas vozes tambem um honrado cava-
lheiro, residente naquella cidade, que 
ter. ja parte, em legislatura• passadas, 
desta asll8mblea, roclamou,e do modo o 
ll_lais in~tante, que se concedesse· este 
auxilio â camarada Formiga para ca-
nallsaçlo de agua potavcl naquella ci-
dade. 

Depois de insanll trabalho, passou 
nesta assem.blea a lei o. '2720, au tori-
sando o presidente da prnincia a con-
ceder o auxilio de 5:000$ para esta 
obra. O Dr. Modesto de Faria Bcllo, 
como en'genheiro do districto e em vir· 
tude de requiaiçlo da camara, imme• 
diatamente tratou de proceder ao tra• 
balho do oinlamento do encanamento 
e pl.,no de um cbaíariz, iodispensavel 
aos'"babitant~s daquella cidade, alias 
bastante impórtaote. 

'Estas obras Corllo orçadas em quan· 
tia muito maior e a camara m110icipal 
rell8rvou de seus minguados rendimen· 
tos uma pequena qiúuitia lambem para 
~or applicada a eua obra. 

Não foi, porem, possi:vel, a adminis· 
traçlo usar da autoriaaÇIO que lhe foi 

cónferidn pela lei n. 2120, por falta 
de verba nos exercícios de 1880 a 1881 
1881 a 188'2 e 1882 a 1833. ' 

Eu,pois, venho propor que 118 reserve 
d.a quota concedida e deixada ao arbi· 
trio do presidente para a construcçlo 
de pontes, estrad&s & e navegaçao de 
rios, a quota ne,cessaria para o cumpri· 
mento da lei n. 2720. 

O Sr. z-acarf4s:-Silo medidas muito 
j ustás e u rge'n tes. 

O Sr. Séverfano <te Ruetlds: - Eu de-
sejo a mesma cousa para a cidade da 
Oliveira, que està em ldentlcas condi-
ções. 

O St·. Lem?s:-Eu contava mesmo ou-
vir ~e aparte El vou respoodel-o. 

Daz o nobre deputado que eu pro-
ponho uma excePÇllo em beneficio de 
uma das cidades quo compoem odistrtc1o 
que represento nesta casa; mas nlo ha 
tal; porque aque!la parte da provancia, 
que tio mal aqutnhoada tem sido sem-
pre nos nossos orçamentos (apoiado do 
Sr. Olegarioj, ainda torna-se presente-
D?ente merecedor~ de nossas coodolen-
Ctas e dó, em 'l'l~ta doll estragos que 
soffreo pelo catachsma qu·e sobro ella 
pesou o nono passado. 

O g,., Sli11e1'Íano de Resemle:-A ci-
dade da Oliveira tambem oito tem re-
cebtdo nada da província. 

O Sr·. Lemos:-Pois fique !abendo 0 
nobre deputado que entre as obras a 
que _nlludo e~tá uma ponte, que com-
munu:~n. a c1dade da Formiga com a 
da .Oltvetra c quo tambem foi des-
trutda. 

Nao pen.sc. o nobre doputt~do que ou 
sou exclu~tvtsta, '!UO só fallo a favor 
de alguns dos municípios quo rorlto as-
solados pela . inundaçllo; entre as obrns 
orçadas. e até contratadas estâ esta pon-
te, quo 10teressa Rlulto a Olivtlira, por 
que está ~a estrada quo coru•nunicn 
aq uella ttdado com vs da Formiga 
Araxa e segue para a p.rovincia d; 
Ooyaz; de sorte qno por ahi tom do 
transitar todo o gado suino, que é im' 
por~d.o ~o sertão pelos habitantes dosso 
m~otctpto p~ra ahi ser preparado e do-
pots rell?ethdo para o mercado do Rio 
de Janetro. 

O :Sr. Presidente:- Previoo ao no-
bre deputado quo a hora está finda. 

O Sr. Lemos: - Muito pouco me re-
sta a dizer para j ustificar as omendt~s 
que offore~. 

Vê a assemblea que 611 não quero 
fazer uma excepçAo em favor d:t c:J,.. 
do da Formiga. 

O g,., Severiano de Resende:-A 

• 
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respeito do abastecimento de agua po-
tavel, faz . 

O Sr.Lenws:-Mas pondere V. Exc, 
que nAo aô todos os muoicipios, em 
cujo favor nesta occo.sillo ergo a mi-
nha voz, oito muito mal aquinhoados 
uos nosSO$ nrçamentos, como, alem dis· 
so, agora alo credores do nossas cou-
dolencias, porque dcarllo completa. 
mente assolados pela ter ri vel inunda-
ção, tio grande como nAo ha me:noria 
nesta prvviocia. 

Offereço igualmsnte uma emenda, 
que V. Exc. se dignará do enviar A 
honrada commissão de fazenda, relati-
va A pequena quota deixada no cri-
torio dos representao tes de cada um 
dos dislrictos eleitoraes, em beneficio 
das obras que reputllo mais Ul'genles e 
inadiavei, , na qual comtomplo algu-

• 
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mas matrizes de parochins do districto 
que tenho a honra de representar. 

Sr. presidente, V. Exc. Jn mo obser-
vou quo a hora estava a findar e que 
eu nllo devia proseguir nas minhas con-
siderações. 

Portanto, nada mais direi; envio á 
mesa as emendas e peço aos meos no-
bres collegas que as aUendAo. 

S.S. Excs. devem estar convencidos 
da urgencia de todas essas m>!didas e, 
principalmente, das rellitivas As pontes 
e estradas dos municípios que !orAo as-
solados de modo terrivol pelas inun-
dações do começo deste aono, pelM 
quaes nllo posso deixar de pugnar com 
todos os esforços da minha energia, 
manifestando-lhes dest'arte a minha 
gratidllo pelas grandes provas de con-
6auça e estiroa,q ue por seos nobres ha-
bi lan tos me h Ao sido prodigali.sadas • 
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